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Originális, nem szedatív antihisztamin1,2
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Allergiás (szezonális és  
perenniális) rhinoconjunctivitis  
és urticaria tüneti kezelésére2

Kiadhatóság: Kizárólag orvosi rendelvényhez kötött gyógyszer (V). Forg. enge-
dély száma: OGYI-T-21640/01-03. Bővebb információért olvassa el a gyógyszer 
teljes alkalmazási előírását! A hatályos “alkalmazási előírás” teljes szövegét 
megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet 
(www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/) honlapján. Elérési útvonal: www.ogyei.
gov.hu; ADATBÁZISOK, NYILVÁNTARTÁSOK; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer 
neve, a „KERESÉS INDÍTÁSA”, a találatok oldalán  ikonra kattintás, majd az  
ikonra kattintás. Ártámogatásban nem részesül. Az aktuális árak tekintetében 
kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon található információkat. Elérési 
útvonal: www.neak.gov.hu > szakmának; gyógyszer/gyse/gyógyfürdő > egész-
ségügyi szakembereknek > publikus gyógyszertörzs > végleges törzs > Publikus 
gyógyszertörzs – lakossági tájékoztató. A dokumentum lezárásának időpontja: 
2019.02.08. Érvényesség dátuma: 2021.02.08.

A bilasztin P-glikoprotein gátlókkal történő együttadása kerülendő mérsékelt 
vagy súlyos vesekárosodásban szenvedő betegek esetében.2

1. Jáuregui I et al. Expert Rev Clin Immunol. 2012;8:33-41.
2. Lendin® 20 mg tabletta Alkalmazási előirat: *4.7 pont: Klinikai vizsgálatban nem befolyásolta 
a gépjárművezetési képességet. A betegeket ugyanakkor tájékoztatni kell arról, hogy néhány 
betegnél nagyon ritkán előfordul álmosság, ami befolyásolhatja a gépjárművezetéshez és a gépek 
kezeléséhez szükséges képességeiket. **4.5 pont: A psychomotoros teljesítmény alkohol és 20 mg 
bilasztin egyidejű bevitelét követően hasonló volt, mint alkohol és placebo együttadása esetén. 
***4.5 pont: 8 napos, 20 mg bilasztinnal és 3 mg lorazepammal történő egyidejű kezelés nem 
fokozta a lorazepam központi idegrendszeri depressziót okozó hatásait. 
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enni, maradni vagy meg-

újulni – utal a tüdőgyógyász 

szakma lehetőségeire az 

interjú címe. Mostanában 

a végzős medikusok és a fiatal orvosok 

közül sokan mennek (másik országba vagy 

másik szakmába), a kötöttségei miatt ne-

hezebben mozduló középgeneráció és az 

idősebbek maradnak, aztán pedig – több-

kevesebb sikerrel – próbálnak megmarad-

ni vagy megújulni.  

Az Amega júniusi lapszáma is a megúju-

lás jegyében készült, benne az új invazív 

allergén növényekről, az új fix hármas 

kombinációs spray-ről és az újratölthető 

Respimat®-ról szóló írásokkal. Sőt, még a 

kultúrorvostani rovat témája (szülés) is a 

megújulásra kínál asszociációkat. Senki ne 

hagyja ki a cikkek után található tesztkér-

déseket, mert ezek megválaszolásával  

20 kreditponthoz juthat. 

dr. Rónai Zoltán
főszerkesztő

tARtALOM100
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JÓL BEVÁLT
HATÓANYAG 
KOMBINÁCIÓ1,2

INNOVATÍV, 
DÍJNYERTES 
ESZKÖZBEN3

Kizárólag egészségügyi szakembereknek szóló kommunikáció. Kérjük, ne tegyék a fogyasztók részére elérhetővé vagy láthatóvá.

1. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma (GINA) 2018. www.ginaasthma.org.
2. Global Strategy for the Diagnosis, Management, and Prevention of COPD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) 2019. www.goldcopd.org
3. Red Dot Awards 2011 – Life Science and Medicine. Available from: http://en.red-dot.org/design.html

Sandoz Hungária Kft.  ·  1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Tel.: 430-2890  ·  Fax: 430-2899  ·  web: www.sandoz.hu

Támogatott indikációk:

Az AirFluSol Forspiro valamennyi hatáserőssége: EÜ90 3/a. 
Asthma bronchiale kezelésére a  fi nanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rendeletben meghatározott 
fi nanszírozási eljárásrendek alapján. 
BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): J45  

AirFluSol Forspiro 50 mikrogramm/500 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por: EÜ90 3/b.

Krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) esetén a fi nanszírozási eljárásrendekről szóló miniszteri rende letben 

meghatározott fi nan szí rozási eljárásrend alapján.

BNO kódok (beleértve az összes azonosan kezdődő kódot): J44 

szalmeterol/fl utikazon-propionát

50 mikrogramm/250 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag
50 mikrogramm/500 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag

50 mikrogramm/500 mikrogramm/ adag 
adagolt inhalációs por, 60 adag

Térítési díj:

1015 Ft*1015

MINDKÉT HATÁSERÔSSÉG 
KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA ÍRHATÓ*

50 mikrogramm/250 mikrogramm/ adag 
adagolt inhalációs por, 60 adag

Térítési díj:

MINDKÉT HATÁSER SSÉG 
KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA ÍRHATÓ

813 Ft*

Bővebb információért kérjük olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!

A hatályos alkalmazási előírás teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-

egészségügyi Intézet (www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/) honlapon.

Elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; Adatbázisok, nyilvántartások; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve: 

 AirFluSol® Forspiro® 50 mikrogramm / 250  mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag; AirFluSol® 

Forspiro® 50 mikrogramm/500 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag; Keresés indítása;  ;  ikon 

vagy  Alkalmazási előírás hiperlink.

Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon található információkat!

Elérési útvonal: http://www.neak.gov.hu;  szakmának; gyógyszer/gyse/gyógyfürdő; egészségügyi 

szakembereknek; publikus gyógyszertörzs; végleges; Publikus gyógyszertörzs – lakossági tájékoztató.

A dokumentum lezárásának időpontja: 2019. február 5. • RAIR2161/01.19

Árak* Közgyógyellátásra írható Bruttó fogyasztói ár Tb-támogatás összege Térítési díj 90%-os támogatással

50 mikrogramm/250 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag  8 126 Ft 7 313 Ft 813 Ft

50 mikrogramm/500 mikrogramm/adag adagolt inhalációs por, 60 adag  10 155 Ft 9 140 Ft 1 015 Ft

* A 2019. február 1-jétől érvényes árak alapján
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VAGY MEGÚJULNI
az AMEGA beszélgetőpartnere:
Dr. Bittner Nóra
a Debreceni Egyetem Tüdőgyógyászati Klinikájának új igazgatója
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MINDKÉT HATÁSER SSÉG 
KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA ÍRHATÓ




Mennyivel változott meg a XXI. 

századra a klinikaigazgatókról 

kialakult képünk? Mennyiben 

lett más az Ön feladata?

Sokat változott ez a klasszikus 

kép. Régen egy ilyen pozícióba 

belenőttek az emberek: a több-

ségük ott ment előre a hierarchia 

lépcsőfokain, ahol elkezdett dol-

gozni. A mai világban egy klinika 

felügyelete részben szakmai, rész-

ben oktatási és menedzsment fel-

adatokat jelent. Ezt a hármas egy-

séget kell erősíteni. Az én szem-

léletemben mindhárom feladat 

nagyon fontos. Betegközpontú 

klinikus vagyok, de mindemellett 

az oktatásra és a képzésre is nagy 

hangsúlyt kell fordítanom. 

És bizony olyan világban élünk, 

amikor menedzsment szemlélet-

tel gazdaságilag is jó irányba kell 

vinni az intézményt.

z elmúlt száz évben olyan kép alakult ki egy klinika igazgatójáról, hogy  

az egy őszülő, öregedő férfi, a legokosabb és legtekintélyesebb ember  

az intézetében, akire mindenki felnéz és tisztelettel köszönti. Változott a világ.  

A Debreceni Egyetem tüdőgyógyászati klinikájának új igazgatónőjével, dr. Bittner Nórával  

ültem le beszélgetni, aki egy csinos fiatal nő.

A



| AMEGA6 2019. JÚNIUS

INtERJÚ

Amikor készültem erre a beszél-

getésre, az interneten megtalál-

tam egy korábban írt önéletraj-

zát, amiben nagyon sok város 

neve szerepelt. Jelentsék ezek a 

városok a beszélgetésünk vázát. 

Szentgotthárd.

Ott születtem és hatéves koromig 

ott is éltem.

Győr.

Győrben jártam gimnáziumba, és 

tulajdonképpen itt dőlt el, hogy 

orvos leszek. Nagyon szerettem 

a zenét és az éneklést, és erede-

tileg énekesi pályára készültem. 

Édesanyám az orvosi pályát 

hagyta abba, amikor férjhez ment 

édesapámhoz. Most felnőtt fejjel 

azt gondolom, hogy ez az ő szá-

mára egyfajta trauma volt, és talán 

ezért terelt engem az orvoslás 

irányába. Próbálta tudatosítani ben-

nem azt, hogy ha valaki nem lehet 

Sass Sylvia nagyságú énekes, akkor 

talán válasszon másik pályát. Az 

orvosit ő akkor konszolidáltabb pá-

lyának érezte. Nekem a kíváncsiság 

és a mindenre való válaszkeresés a 

lételemem volt. Való igaz, hogy az 

orvosi pályán ezt megtaláltam. A 

folyamatos képzés, tanulás szüksé-

gessége engem feltöltött.

Budapest: itt végezte el az or-

vosi egyetemet. Voltak-e olyan 

klasszikus megjelenésű profesz-

szorai, akiket máig őriz az emlé-

kezete?

Több is volt. Szívesen emlékszem 

vissza az anatómia professzorára, 

Halász Bélára, akinek a magyaráza-

tai ma is bennem élnek. Egy lepe-

dő mögé bújva oktatta a szervek 

fejlődését, ami akkoriban bűvész-

mutatványnak tűnt.

Akkoriban még nem volt orvos-

hiány, inkább többen voltunk 

doktorok, és még jó diploma mel-

lett is nehéz volt elhelyezkedni. 

Szerettem a várost, nem akartam 

elhagyni. Végül adódott egy lehe-

tőség Pécsett: a tüdőszanatórium-

ból – ami akkor még fenn volt a 

„Varázshegyen” – egy kolléganő fél 

évre külföldre ment, és az ő helyé-

re mehettem. 

Akkor volt ott fiatal osztályvezető 

Balikó Zoltán. Elbeszélgettünk, és 

elmondtam neki, hogy betegekkel 

szeretnék foglalkozni, őket szeret-

ném vizsgálni, kezelni, gyógyítani. 

Megkaptam a lehetőséget. Azt 

reméltem, hogy fél év alatt tudok 

bizonyítani, és nem fogják azt 

mondani, hogy menjek vissza a 

laboratóriumba. Így is lett, státuszt 

kaptam és gyakorló orvos lettem.

Emlékszik arra, hogy mikor adta 

be élete első injekcióját?

Igen. Nagy izgalommal tettem. 

Abban az időben a szanatórium-

ban kellő számú és nagyon jó, 

segítőkész nővérgárda volt. Erre 

szükségem is volt. Az ügyeletek 

kezdetben szuperezéssel indultak. 

Egy hónapig semmi érdekes nem 

történt, bezzeg amikor már egye-

dül maradtam, minden olyan eset 

megérkezett az osztályra, ami az 

embert a pálya fontosságára és 

realitásaira ráébreszti. A főnököm, 

aki belgyógyász-hematológus volt 

és csak később lett tüdőgyógyász, 

nagyon jó belgyógyász szemlé-

letet képviselt. Ma is úgy látom, 

hogy kell egy egész nagy belgyó-

gyászati ismeretanyag ahhoz, 

hogy el tudjuk látni a betegeinket. 

Én ilyen alapokat kaptam a pécsi 

tüdőszanatóriumban.

 Milyen elképzelései voltak ak-

kor a jövőjéről?

Az egyetemen gyermekgyógyász-

nak készültem, de másodéves ko-

romban férjhez mentem. A férjem 

gyermekgyógyász volt, és akkor 

úgy éreztem, hogy egy családban 

két gyermekgyógyász nem biztos, 

hogy jó választás, és ezért kezdtem 

a belgyógyászatban gondolkodni.

Pécs.

Férjemet követve kerültem Pécsre. 

Akkoriban még nem voltak ilyen 

nyitottak az egyetemek, és nem 

volt szinkronban a két egyetem 

oktatási tematikája. Számos igazo-

lást kellett vinnem, és némi időbe 

telt, mire elkezdhettem a szigorló 

évemet és bekapcsolódhattam a 

Pécsi Orvostudományi Egyetem 

életébe. Mindenütt egyedül vol-

tam a „pesti medika”, ennek min-

den jó és rossz következményével.

Hogyan indult a pályája a diplo-

ma kézhezvétele után?

Két hónapot töltöttem laborató-

riumban, amit végtelen hosszú 

időnek éltem meg, mert klinikus 

szerettem volna lenni. 

Nekem a kíván- 

csiság és a mindenre 

való válaszkeresés  

a lételemem, és  

az orvosi pályán  

ezt megtaláltam.

„

„
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A kezdetekre való visszaemlé-

kezés azért is lehet fontos, mert 

a klinika egyik alapvető tevé-

kenysége az oktatás.

Valóban így van. Saját életemből 

két olyan vezetőt emelnék ki, aki 

a pályám során meghatározó sze-

mélyiség volt számomra. 

Az egyik Balikó Zoltán tanár úr, 

aki minden fiatalnak lehetőséget 

adott. Ő terelt a bronchoszkópia 

felé, és ő irányította a figyelmemet 

az onkológia felé is. A másik meg-

határozó személyiség már Buda-

pesthez köthető. Az egyetemen, a 

Radiológiai Klinikán Dank Magdol-

na mellett dolgozhattam. Tőle ta-

nultam az onkológiát. Ő beteg- és 

oktatásközpontú elveket követett, 

és megosztott velünk minden új 

információt, amit olvasott.

Pécs után egy újabb várost, Bu-

dapestet említette.

Elváltam, és elkerültem Pécsről. 

Anyagi okok miatt rövid ideig egy 

gyógyszercégnél dolgoztam tudo-

mányos tanácsadóként.

Ezt megbánta azóta?

Nem bántam meg. Új, más szem-

léletet adott az, hogy például a 

pénzügyi dolgokat is áttekinthet-

tem. Azidőtájt végeztem el a Köz-

gazdasági Egyetem egészségügyi 

szakközgazdász szakát, aminek 

azóta is sok hasznát veszem. 

Cégesként is onkológiával fog-

lalkoztam, és ebben mindig 

benne volt a tüdőgyógyászat is. 

Ügyeltem arra, hogy a kötelező 

szintentartó tanfolyamokat elvé-

gezzem, hiszen tudtam, hogy nem 

akarok hosszan a gyógyszeripar-

ban tevékenykedni. Az onkológia 

komplexitása megfogott.

Az onkológia általánosság-

ban, de konkrétan a tüdővel 

kapcsolatosan is hatalmas fej-

lődés előtt áll az utóbbi évek 

tudományos felfedezéseinek 

köszönhetően. Mennyire látta 

ezt előre, amikor ezt a területet 

választotta? 

Amikor én a saját váltásomat 

megtettem, akkor még gyakorla-

tilag a kissejtes és a nem kissejtes 

tüdőrákokról beszéltünk, és volt 

két-három gyógyszerünk. Úgy lá-

tom, hogy a tüdőrák kutatásában 

a közelmúltban történt hasonló 

léptékű fejlődés, mint amilyent 

20 évvel ezelőtt az emlőrák ku-

tatása esetén láttunk. Mindig is 

feszegettem azt a kérdést, miért 

lenne jobb indulatú és egysze-

rűbben kezelhető egy tüdődaga-

nat, mint az emlő daganata? És 

most ne a hormonérzékenységre 

gondoljunk. Ennek ellenére sokkal 

kevesebb információ állt rendel-

kezésünkre egy tüdődaganat 

kezelésénél. Mára a tüdőrák – ezt 

klinikai farmakológusként is mond-

hatom – a klinikai kutatások és a 

tüdőgyógyászat fókuszába került. 

Egyre több dolgot tudunk meg a 

biológiai viselkedéséről, a különbö-

ző géneltéréseken alapuló kezelési 

lehetőségekről, így már egész más 

döntéseket hozhatunk a kezeléssel 

kapcsolatban, mint korábban.

Lesz onkológiai centrum Debre-

cenben?

Már van, csak továbbfejlesztjük.

Folytassuk a városok felsorolá-

sát: Tatabánya.

Tatabányára a Radiológiai Klini-

káról kaptam meghívást. Akkor a 

súlyponti kórházak idejét éltük, 

és ott onkológushiány volt. Egy 

alapvetően jól felszerelt, különálló 

osztályra hívtak. Dombi Péter he-

matológus volt az osztályvezető 

és én lettem a helyettese, de volt 

lehetőségem arra, hogy felépítsek 

egy osztályt.

Ott sem pulmonológusként dol-

gozott?

Nem. Ezt Tatabányán is elmond-

tam, és a debreceni pályázatom-

ban is őszintén leírtam, hogy 20 

évig nem a klasszikus pulmonoló-

giával foglalkoztam, hanem onko-

lógiával, de ezen belül a fókuszban 

mindig ott volt tüdőrák.

Nem jelentett ez hátrányt az Ön 

számára? A pulmonológusok 

világa meglehetősen zárt világ.

Én ezt soha nem éreztem. Ahogy 

említettem, a kíváncsiság volt min-

dig a fő vezérlő elvem, és arra töre-

kedtem, hogy amivel foglalkozom, 

abban igyekezzek a mélységekig 

elmerülni, minden témának utá-

nanézni. A debreceni pályázatom 

beadásakor azért megfordult a 

fejemben, hogy talán hátrány le-

het, hogy a pályázatom kétharmad 

részében a tüdődaganat komplex 

ellátásával foglalkoztam, de én 

valóban ezt érzem az egyik legna-

gyobb problémának. 

Meglepett, hogy én lettem a kivá-

lasztott. Sajnos oly mértékben vál-

tozott meg a tüdőbetegek aránya, 

hogy például a debreceni klinikán 

a betegek 70%-a tüdőtumoros. Az 

ő ellátásukat kell modernizálni, és 

még jobban összefogni.

Kicsit előreszaladtunk, hiszen 

Tatabánya után a fővárosban 

folytatódott a pályája.
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hogy nagyon nem mindegy, hogy 

olyan helyen kezelnek valakit, ahol 

nagy rutinnal rendelkeznek, vagy 

olyan helyen, ahol ez nincs meg.

Az Országos Onkológiai Intézet-

ben nem látott perspektívát? 

Miért pályázta meg a debreceni 

klinika igazgatói posztját?

Augusztus közepén Müller Vero-

nika professzor asszony keresett 

meg, felhívta a figyelmemet egy 

nagyon jó lehetőségre, és bíztatott 

a pályázatra. Először elvetettem a 

gondolatot, de valahol mégis mo-

toszkált bennem, mivel szeretem 

a kihívásokat, megmérettetéseket. 

Végül aztán augusztus 26-án úgy 

ébredtem: beadom a pályázatomat. 

Ebben a tüdőgyógyászat megújí-

tásáról, „rejuvenációjáról” írtam. 

Az biztos, hogy dinamikus és ter-

vező ember vagyok, ha valamit 

csinálni kell, azt 150%-ban szere-

tem elvégezni. Az írott anyagon 

túl egy nyíltszíni, 20 perces szóbeli 

prezentációt kellett tartanunk, 

majd a pályázat elbírálásáról októ-

ber 15-én értesültem.

Mi volt a pályázatának a lényege?

Az volt a fő gondolatom, hogy a 

tüdőgyógyászatot meg kell újítani. 

Megfogalmaztam az elképzelései-

met az oktatás fejlesztéséről, a sze-

mélyügyi fejlesztésekről, a fiatalok 

megszerzéséről és megtartásáról, 

és készítettem egy SWOT-analízist 

a jelen helyzetről. 

A másik két pályázót ismerve, 

nem sok esélyt adtam magamnak, 

hiszen az onkopulmonológiai el-

látást domborítottam ki. Mint ké-

sőbb kiderült, éppen ettől lettem 

én a nyertes.

Milyen csapat fogadta?

Egy megdöbbent csapat fogadott. 

Az első hónap igen nehéz volt, 

hiszen igazán senkit és semmit 

nem ismertem Debrecenből. 

Fokozatosan kezdtem hozzá a 

klinika megismeréséhez, majd 

átstrukturálásához. Hetente há-

romszor viziteltem és vizitelek ma 

is. Egy hónap után úgy éreztem, 

oldódnak a görcsök, a döbbenetek. 

Nyilván abból is állt a zavar – ami 

tulajdonképpen jogos volt –, hogy 

én onkológusként voltam ismert, 

de úgy érzem látták, hogy a még 

Pécsett elvetett tüdőgyógyászati 

magok kikeltek. Próbálom ezt 

intenzíven előhozni magamból. 

Talán az is kiderült, hogy nem au-

tokrata módon kívánom vezetni az 

intézményt. Mindenkivel leültem, 

és személyesen beszéltem az el-

képzeléseimről az átalakítás előtt. 

A gyors események után valójában 

csak most realizálom ezt a nehéz és 

megtisztelő feladatot.

Mik voltak az első intézkedései?

Januárra úgy éreztem, megérett 

arra az idő, hogy a pályázatomban 

megfogalmazott elképzeléseket 

Az Országos Onkológiai Intézetből 

kaptam meghívást, ahol egy kúra-

szerű terápiás egység kialakítására 

volt lehetőségem, ami később a 

ritka daganatok részlegével bővült. 

Ez egy nagy különbség az onkoló-

giai és a tüdőosztályok között. Az 

onkológiai osztályok 20, maximum 

30 ággyal működnek, mert itt a 

kezelések döntő többsége kúra-

szerűen történik. 

A kivizsgálás – nyugati mintára 

és helyesen – nem ezeken az osz-

tályokon történik. Az onkológiai 

osztályok sokkal koncentráltab-

bak. A szupportív kezelésekkel 

már olyan állapotba tudjuk hozni 

a betegeket, hogy a kezelést köve-

tően biztonsággal hazabocsájtha-

tóak, és az otthonában a betegek 

többsége jobban tud pihenni. 

A tüdőosztályokon – a magyar 

ellátás egyfajta hagyományaként 

is – azt látom, hogy sok az elesett 

állapotú beteg, és a gyógyításon 

kívül a szociális ellátás egy részét 

is átveszik. Debrecenben is meg-

lepett, hogy nagyon sok olyan 

beteg van, akinek nincs hová haza-

mennie, nincs, akit értesítsünk. 

A szociális érzékenység és az em-

beriesség megvan bennünk, de 

erre a célra talán nem a tüdőosztá-

lyokat kellene igénybe venni.

Jelent-e az valami előnyt az on-

kológia számára, hogy Kásler 

Miklós a terület minisztere?

Az intézkedéseit látva úgy gondo-

lom, hogy igen. Ő a centralizált on-

kológiai felépítést mindig is a szí-

vén viselte. Tudom, sokan ezt úgy 

értelmezik, hogy ez nem jó, mert 

az embereknek a lakóhelyeiktől 

távolra kell menniük az ellátásért. 

Gyakorló orvosként azt gondolom, 

Dinamikus és  

tervező ember  

vagyok, ha valamit 

csinálni kell,  

azt 150%-ban  

szeretem elvégezni.

„

„
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megvalósítsam. Bevezettük az elő-

jegyzés alapú kezeléseket, hogy a 

munka ütemezhető legyen. 

A tüdőgyógyászat is olyan mér-

tékben specializálódott, hogy a 

szakorvosi cím megszerzéséig 

mindenkinek mindent kell tudnia, 

de utána célszerű specializálódni. 

Létrehoztam egy bronchológiai és 

egy onkológiai munkacsoportot, 

egy klasszikus obstruktív bete-

gekkel foglalkozó csapatot, és egy 

rehabilitációs teamet is.

Okozott-e bármi problémát, 

hogy még nem professzor a kli-

nika vezetője?

Nekem ez nem jelentett problé-

mát. Itt Debrecenben hét olyan 

intézet van, ahol duális a veze-

tés, tehát nem ugyanaz a klini-

kaigazgató és a tanszékvezető. 

A belgyógyászati tanszékről a 

nefrológia vezetője a mi átmeneti 

tanszékvezetőnk. Ez most egyfajta 

interregnum. Engem nem a címek 

vonzanak, hanem a feladatok. Az 

egyetem vezetése támogat a cél-

jaim megvalósításában, a bővítési 

tervekben. 

Milyen a viszonya az ország más 

egyetemein a pulmonológiát 

irányító kollegáival?

Jó a kapcsolatom velük, hiszen 

szerencsés a helyzetem, mivel 

soha nem szakadtam el teljesen a 

tüdőgyógyászattól. Tavaly ősszel 

volt az onkopulmonológiában a 

vezetőség újraválasztása, és az 

Onkológiai Intézetben végzett te-

vékenységem alapján bekerültem 

a vezetőségbe.

Leköltözött Debrecenbe?

Egyelőre még úgy fogalmazhatok, 

hogy Debrecenben dolgozom, és 

Budapesten élek. A tanári villák 

egyikében tágas lakást kaptam, és 

hamarosan fogok költözni. Mivel 

idős édesanyám Budapesten él, 

és vele nagyon szoros a kapcsola-

tom, változatlanul minden héten 

látogatom.

Milyen egy átlagos munkanapja?

A betegellátáson túl a klinika igaz-

gatójaként és gazdasági felelőse-

ként nagyon sok kérdésben kell 

döntenem. Nyolcvan embernek 

vagyok a munkáltatója. A napi 

tevékenységem rengeteg operatív 

intézkedést jelent, és gyakorlatilag 

4 óra után jutok el oda, hogy szak-

mai kérdésekkel foglalkozzak.

Hetente egy napon ambulálok is, 

mivel nem szeretnék elszakadni 

a betegellátástól, és változatlanul 

ez adja az igazi örömöt. Másrész-

ről így láthatom, hogy a tervezett 

változtatások megvalósíthatóak-e, 

vagy csak papíron működnek. A 

folyamatos visszacsatolás, javítás 

híve vagyok. Szerencsére egy 

főként 35–50 éves kor közötti, 

lendületes orvoscsapattal dolgoz-

hatok, akik nyitottak az új lehető-

ségekre. Igyekszem úgy szervezni 

a munkájukat, hogy maradjon idő 

második szakvizsga megszerzésé-

re, és támogatom a tudományos 

érdeklődésüket is. Kis létszámú, de 

jól képzett szakdolgozói gárda is 

segíti a munkánkat.

A szigorúan szakmai kérdése-

ken túl megtudhatnak valamit 

az olvasók a magánéletéről?

A 27 éves fiam már külön él. Jo-

gász lett. Két orvos gyermekeként 

úgy döntött, hogy ő nem folytatja. 

Az öcsémnél nagy család van, 

szorosan tartjuk a kapcsolatot, és 

kiterjedt a baráti köröm, akikkel 

gyakran vannak közös programja-

ink, utazásaink.

Említette, hogy a zene és az 

éneklés a pályaválasztásakor 

ott volt a lehetőségek között. 

Ma hogyan viszonyul ezekhez?

A jó zenét ma is szeretem. Ha pihe-

nésre vágyom, klasszikus zenét, fő-

ként Mozartot hallgatok. Szeretem 

Grieg zenéjét is, finom rezgésein el 

tudok érzékenyülni. Ha van lehe-

tőségem, ma is szívesen megyek 

operába, bárhol a nagyvilágban. 

Esténként olvasgatok. Hangu-

latomtól függ, hogy mennyire 

tudok elmélyülni egy regényben. 

Legutóbb Kepes András Világkép 

című könyvét olvastam. Elgondol-

kodtató, hogy mennyivel tolerán-

sabb lesz az ember, ha sok kultúrát 

ismer meg. 
Dr. Osvai László
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mikor cukorról beszélünk, akkor a legtöb-

bünknek a konyhai kristálycukor jut az eszé-

be, a diabetológusok pedig valószínűleg in-

kább a vércukorszintre asszociálnak. Ez két, 

kémiailag eltérő szerkezetű édesítőszer, és ezenkívül 

vannak még más mono- és diszacharidok, valamint cu-

koralkoholok, amik az ételek és italok ízesítésére hasz-

nálhatóak. Ismerkedjünk meg ezekkel is.

EGy KIS BIOKÉMIA

Glukóz

A vérben keringő cukor a glukóz, vagy más néven dext-

róz. Magyarul a szőlőcukor elnevezést használjuk, de 

mesterségesen burgonyakeményítőből savas hidrolí-

zissel állítják elő. Monoszacharid, hat szénatomos gyű-

rű a szerkezete alapja (1. ábra), a 16 aldohexóz izomer 

egyike. A természetben a D-glukopiranóz, azaz a jobb-

ra forgató izomer fordul elő. Az L (balra forgató) izomer 

a cukoroldatban kevesebb mint 0,02%-ot tesz ki. 

A további két ismert aldohexóz a galaktóz és a 

mannóz. A többiről talán még nem is hallottunk: allóz, 

altróz, gulóz, idóz és talóz – mindegyiknek van D és L 

formája (2. ábra). A glukóz az élettani folyamatok fő 

résztvevője, energiát biztosít a szervezet minden sejtje 

számára. A glukózból a növényekben keményítő képző-

dik a fotoszintézis során. Az állatokban a májban gliko-

gén formájában raktározódik, ami a glukoneogenezis 

révén ismét cukorrá alakul. 

A táplálkozás során a szénhidrátok emésztése a száj-

ban, amiláz segítségével kezdődik, majd a bélben foly-

tatódik, elsősorban a pankreász-enzimek közreműkö-

désével. A glukozidázok bontják a hosszúláncú polisza-

charidokat, mindig az utolsó glukóz (hexóz) molekulát 

lehasítva. A diszacharidok bontásához az emberi szer-

vezet a laktáz, szukráz, maltáz és trehaláz enzimeket 

használja, celluláz, kitináz nem termelődik az emlősök 

jelentős részének a belében, a bél mikroflórája bizto-

síthatja ezeket az emésztéshez. A rostos élelmiszerek 

emésztése ezért problémás.

1. ábra: A glukóz szerkezeti képlete különböző ábrázolási formákban.  
A glukóz (dextróz, szőlőcukor) egy monoszacharid, 6 szénatomos gyűrűt alkot, egyike az aldohexózoknak. 

ÉDES ÉLET
cukrok és intoleranciák
Dr. Hidvégi Edit 

Uzsoki Utcai Kórház Tüdőgyógyászati Osztály, Budapest

A
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A szőlőcukor jejunumban történő felszívódása glu-

kóz-transzporterek révén megy végbe. Jelenleg 14 en-

zimet ismerünk (3. ábra), amelyek a glukóz transzport-

ban szerepet játszanak: a GLUT1 a vörösvértestekben 

és a vér-agy gátnál működik, alacsony vércukorszint 

esetén fokozódik a membránokban az expressziója és 

fordítva, magas vércukorszint mellett csökken. A GLUT2 

kétirányú transzportot biztosít nemcsak a glukóz, de a 

galaktóz és fruktóz számára is a májban, a vesében, a 

pankreászban és a bélben. A GLUT3 nagyon alacsony 

glukóz koncentráció esetén is működik az idegsejtek-

ben és a placentában. A GLUT4 az inzulin által szabá-

lyozott transzporter, ami a zsírsejtekben és a harántcsí-

kolt izomban található. A glukóz-transzporterek inzulin 

hatására az intracelluláris térből a membrán felé tere-

lődnek, ezért ekkor növekszik a glukóz felvétel, majd 

dolgukat végezve ismét a sejtplazmába kerülnek, várva 

a következő inzulin stimulusra. A GLUT5-öt emelném 

még ki, ami az enterociták fruktóz transzportjáért fele-

lős. Nátrium–glukóz ko-transzport is létezik, ami szin-

2. ábra: Az aldohexóz D izomerjei

     D-allóz                     D-altróz                  D-glukóz               D-mannóz             D-gulóz                    D-idóz                   D-galaktóz                 D-talóz

3. ábra: A glukóz-transzporterek (GLUt) legfőbb képviselői
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tén szerepet játszik a bélből való cukorfelszívódásban. 

A sejtbe bekerült glukózt a glukokináz foszforilálja, így 

jön létre a glukóz-6-foszfát, ami nem tud a sejtből kijut-

ni, csak ha a glukóz-6-foszfatáz visszaalakítja glukózzá. 

Fruktóz

A gyümölcscukor egy ketohexóz, monoszacharid, ötös 

gyűrűbe rendeződik (4. ábra). A legédesebb cukor, na-

gyobb mennyiségben gyümölcsökben, mézben ta-

lálható. Alacsony a glikémiás indexe (GI=23; a glukózé 

100, a szacharózé 68), ezért gyakran használják diétás 

ételekben, italokban. Ennek ellenére nagy mennyiségű 

fogyasztása káros, mivel emeli a vérzsír (triglicerid) szin-

tet és fokozottabb az érelmeszesedés kialakulásának le-

hetősége, mint glukóz fogyasztásakor. Zsírmáj kialaku-

lásához és elhízáshoz is vezethet. Nagyobb mennyiség 

elfogyasztása, vagy a fruktóz felszívódási zavara esetén 

gasztrointesztinális tünetek jelentkeznek: puffadás, bél-

görcsök, hasfájás, hasmenés is előfordulhat. (Meg kell 

különböztetni a fruktóz-intoleranciát, ami egy öröklött 

enzimhiány. A fruktóz nem tud glukózzá alakulni, hipo-

glikémiák és súlyos májkárosodás jellemzi.)

A fruktóz felszívódás károsodását a laktózterhelés-

hez hasonló kilégzéses vizsgálattal lehet kimutatni. 

Kezelése a gyümölcscukor szegény diéta, amiben ke-

rülni kell a magas fruktóz tartalmú gyümölcsöket (alma, 

körte, szilva, cseresznye, eper, málna, dinnye, füge, da-

tolya, stb.), aszalt gyümölcsöket, mazsolát, mézet, lek-

várokat. A kukorica-szirup és a legtöbb mesterséges 

édesítőszer is kihagyandó az étrendből. Fogyasztható 

a szőlőcukor és a sztívia. A kristálycukor (szacharóz) is 

csak korlátozottan használható, mivel ennek egyik al-

kotórésze szintén fruktóz. 

Szacharóz (szukróz)

A szacharóz egy diszacharid, egy glukóz és egy fruktóz 

molekulából áll (5. ábra). Ez a konyhában használatos 

kristálycukor és porcukor alapanyaga. Cukorrépából, 

illetve cukornádból állítják elő, a répa- és nádcukor ké-

miai szerkezete között nincs különbség. A porcukor a 

kristálycukor őrlésével készül. Minél finomabbra őrö-

lik, annál valószínűbb, hogy pára hatására összeáll és 

kemény tömb lesz belőle. Csak azokat az adalékanya-

gokat tartalmazza, amit a kristálycukorhoz is tesznek: 

E220-228 (kéndioxid és szulfitok), E338-452 (foszforsav 

és foszfátok), E551-559 (szilícium-dioxid és szilikátok), 

de a cukortartalomnak így is 99,7%-nak kell lennie. 

A fehér cukor a finomított forma, a barna cukorban 

még benne van a melasz, amit a kristályosítás előtt cent-

rifugálással választanak le. A melaszban van még sza-

4. ábra: A fruktóz (gyümölcscukor) szerkezeti képlete

                                   glukóz                                                                                          fruktóz

5. ábra: A szacharóz egy diszacharid, glukózból és fruktózból tevődik össze



15AMEGA |2019. JÚNIUS

ALLERGOLÓGIA

charóz, de nitrogén tartalmú szerves és egyéb szervet-

len anyagok is. A melaszt takarmányozásra és a szesz-

iparban használják fel. Mostanában a finomított (fehér) 

cukorhoz kevernek vissza némi melaszt, így állítják elő a 

barna cukrot. 

A szacharózt a szacharáz enzim bontja ketté. Ennek 

hiánya (szukráz-izomaltáz hiány) ritkán (1 : 5 000) for-

dul elő. Az első tünetek akkor jelentkeznek, amikor a 

csecsemő az anyatej mellé bármi mást (cukros víz, tea, 

gyümölcs, gabona) kap. 

A dietetikusok javaslata szerint napi maximum 6 te-

áskanál hozzáadott cukrot fogyaszthatnánk. Ezt sajnos 

sokan túllépik, és ehhez hozzá is szoknak. A cukor meg-

vonása ilyenkor depressziós tüneteket okozhat, mivel a 

korábban emelkedett szerotonin, dopamin és endorfin 

szint lecsökken. Az emberi agy napi 120 gramm glukózt 

használ fel. 

Laktóz

A tejcukor is jól ismert diszacharid. Glukózból és galak-

tózból tevődik össze, amit a laktáz enzim bont ketté (6. 

ábra). A tejcukor-érzékenység (laktóz-intolerancia, hypo-

lactasia) elég gyakori Magyarországon, a felnőtt lakos-

ság majdnem 1/3-át érinti. A vékonybél kefeszegélyé-

ben termelődő laktáz enzim csökkent mennyisége vagy 

kisebb aktivitása okozza. Érett újszülötteknek általában 

jó a laktóz bontó képessége, de a koraszülötteké még 

alacsony lehet, ezért tejcukor-szegény tápszert vagy 

laktáz enzimpótlást ajánlanak. Mint minden emlősnél, 

az elválasztásig (emberben ez kb. az első 5 évben) fenn-

marad a tejcukor bontó enzim szintje, utána csökken. 

Genetikailag meghatározott (autoszóm domináns 

öröklésmenet), hogy kinek marad meg ez a képessége 

és kinél csökken le. Hogy ez mikor és milyen mérték-

ben következik be, az sok egyéb körülménytől függ. 

Szekunder módon, a bélnyálkahártya sérülése miatt 

is felléphet laktóz-intolerancia: bakteriális vagy víru-

sos enteritis, cöliákia, gyulladásos bélbetegség (IBD) 

is kiválthatja. Klinikai tünetei: hasfájás, hasi görcsök, 

haspuffadás, émelygés, savanyú szagú híg széklet ürí-

tése. A nem gasztrointesztinális tünetek ritkák: fejfájás, 

aspecifikus dermatitis észlelhető. A tünetek oka, hogy 

a laktóz mint diszacharid, nem tud felszívódni. Így jut 

a vékonybélből a vastagbélbe, ahol vizet szív a béllu-

menbe – ettől lesz hígabb a széklet. A bélbaktériumok 

megkezdik a laktóz bontását és a bélflóra metabolitjai 

savas pH-t alakítanak ki, valamint gázok szabadulnak 

fel, melyek a puffadást, a bélfal feszülése miatt hasfá-

jást, bélgörcsöket okoznak. A bélből a gázok a kerin-

gésbe kerülnek és eljutnak az agyba (fejfájást okoz a 

metán) és a tüdőbe (hidrogén kilégzési teszt). 

A laktóz érzékenység kezelésére ajánlott a tejcukor 

szegény diéta: kerülni kell a tejet, tejfölt, tejszínt, tejjel 

készült ételeket, tejcsokoládét. A cukorborsónak is ma-

gas a laktóz tartalma. Fogyaszthatók a laktózmentes tej, 

natúr sajt és túró is, mivel ezek tejcukor tartalma 1/10-e 

a tejének. A joghurt és kefir fele annyi laktózt tartalmaz, 

mint az alapanyaga, fogyasztása egyéni érzékenységtől 

függő. A gyógyszerek laktóz tartalma elenyésző, milli-

grammos mennyiségű, a laktóz érzékenyek jelentős ré-

sze 10-20 gramm tejcukrot még tünetmentesen el tud 

fogyasztani. Szükség esetén laktáz tartalmú tabletta 

6. ábra: A laktóz (tejcukor) bontása
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vagy cseppek is alkalmazhatóak, ezeket kb. a laktóz fo-

gyasztással egyidőben kell bevenni, vagy a tejes ételbe 

keverni. 

Egyéb diszacharidok

A maltóz maltáz enzim hatására két glukózzá bomlik 

szét. Három glukóz molekulából a folyamat megfor-

dításakor maltotrióz jön létre, ami további glukóz po-

limerizáció révén maltodextrinné, majd keményítővé 

alakul. A burgonya-, búza- és árpacsíra (maláta) tartal-

mazza, a sörgyártásban van jelentősége.

A cellobióz a cellulóz bomlásakor keletkezik, a mal-

tózhoz hasonlóan két glukóz molekula alkotja. A termé-

szetben nem fordul elő, a cellulóz bomlási köztes termé-

ke. Ugyancsak két glukóz molekula alkotja a trehalózt, 

ami az ehető gombák egyik alkotóeleme. A rovarok 

keringésében a glukóz helyett trehalóz van, a repülés-

hez szükséges nagy energiát ebből gyorsan lehet biz-

tosítani. Hideg és szárazságtűrő tulajdonsága is van, 

csökkenti az ételek fagyáspontját, ezért fagylaltokban 

alkalmazzák. 

HOGyAN ÉREZZÜK AZ ÉDES ÍZT?

A nyelven lévő ízlelőbimbók az ízérzékelés szervei. Ha-

gyományosan azt tanították, hogy a nyelvünk hegyén 

érezzük az édes ízt, a nyelvgyöknél a keserűt, a nyelv 

szélén pedig elöl a sós, hátrébb a savanyú ízt. De ez 

nincs így! Már 1901-ben megjelent egy tanulmány Da-

vid Hänig német tudós tollából, aki leírta, hogy vizsgá-

latokat végzett az ízleléssel kapcsolatban. Azt állapí-

totta meg, hogy a nyelv különböző területein más-más 

erősségben érezzük az egyes ízeket (7. ábra). Valóban 

a nyelv hegyénél találta az édes íz érzetének csúcs-

pontját, de nem kizárólagosan! Az ő cikkét félreértve 

(és talán félrefordítva is) terjedt el a fenti tévhit. Csak az 

1970-es években kezdődtek az ízérzéssel kapcsolatos 

ismételt vizsgálatok és 2006-ban tett pontot a tudo-

mány az EBM alapján az ízérzetre. 

Az ízlelőbimbók az ízlelőszemölcsök mélyén helyez-

kednek el, számuk egyedenként változik és 40 éves kor 

felett megkezdődik az ízlelőbimbók számának csök-

kenése: 8 ezerből az élet végére lehet, hogy csak két-

ezer körüli számban maradnak. Az ízlelőbimbók rövid 

életűek, kb. 10 naponta tűnnek el és újra cserélődnek. 

Egy ízlelőbimbóban kb. 100 sejt van, amik fokhagy-

magerezd-szerűen helyezkednek el egymás mellett. 

Nemcsak a nyelven, hanem a szájpadláson, a torokban, 

a gégefedőn és a nyelőcsőben is megtalálhatóak. De 

édes ízt érzékelő receptorok vannak a bélrendszer más 

szakaszán és a pankreász közelében is, ezek jelzései 

kapcsolatosak az éhség- és telítettségérzéssel is. 

Jelenleg négyféle ízérzékelő receptorsejtet isme-

rünk: az I. típus érzékeli a sósat; a II. típus az édeset, a 

keserűt és az umamit (Na-glutamát=ízfokozó); III. típus 

a savanyút; a IV. típus sejtjei pedig őssejteknek vagy 

7. ábra: Hänig ábrája az ízérzékeléssel kapcsolatban végzett vizsgálat eredményéről
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progenitor sejteknek tekinthetők. Az ízlelőbimbók re-

ceptorai az oldatban lévő ízmolekulák hatására ingerü-

letbe kerülnek, egy másik idegrostot stimulálnak, ami 

a VII., a IX. és a X. agyidegeken keresztül az agytörzsig 

feljut, ahol megtörténik az ingerület feldolgozása. 

Az alapízeket mindig érezzük, de a finomabb ízérzé-

keléshez a szaglás is jelentős mértékben hozzájárul. Azt 

is tudjuk már, hogy a macskák nem érzik az édes ízt.

Az állatkísérletek során az édes íz érzete pozitív in-

gert keltett az állatokban, a keserű negatívat. Amikor 

keserű folyadékot kaptak, kevesebbet ittak, mint ami-

kor édeskéset. Az édes ízhez hozzá lehet szokni, akár-

csak a drogokhoz. A cukorfogyasztás endogén opioi-

dok felszabadulását váltja ki. Az elhagyása/elvonása 

szorongáshoz, depresszióhoz vezethet. Igazolták, hogy 

a cukorfogyasztás befolyásolja a szérum inzulin, leptin 

és ghrelin szintet, amik áttételesen az étvágyat szabá-

lyozzák. Az anya által elfogyasztott édességek hatnak 

ezen hormonokra, melyek az intrauterin életben és a 

szoptatás során a gyermek táplálkozását befolyásolják, 

és már csecsemőkorban hozzászokhat az édes ételek 

és italok fogyasztásához. 

A különböző mono- és diszacharidoknak eltérő az 

édes ízt keltő érzete. Megállapodás alapján a szacha-

rózt veszik alapértéknek (100), ehhez képest a laktóz 

édesíz-érzete igen csekély (16), a glukózé is kisebb (74), 

a fruktózé több, mint másfélszeres (174). A természetes 

édesítőszerek közül ez a legédesebb (1. táblázat). Az 

élelmiszer technológia fejlődésével azonban mester-

ségesen is létrehoztak olyan édesítőszereket, amelyek-

nek alacsony a glikémiás indexük, sőt kis mennyiség-

ben is nagyon erős édesíz-érzetet keltenek. Az alábbi-

akban ezeket tekinthetjük át. 

Az alacsony glikémiás érték azonban csak az édesí-

tőszerre vonatkozik, arra az ételre vagy italra nem, ami-

ben van. Így ez hamis érzetet kelt, hogy alacsonyabb 

a kalóriatartalma annak, amit a beteg elfogyaszt! En-

nek következtében a diétás ételek mértéktelen evése 

akár hízáshoz is vezethet. Nem is beszélve arról, hogy 

a mesterséges édesítőszerek egy bizonyos mértéken 

felül kóros tüneteket válthatnak ki. 

TERMÉSZETES ALAPÚ CUKOR-HELyETTESÍTŐK

Eritrit (E968) 

Cukor, melasz, keményítő erjesztésével állítják elő, egy 

cukoralkohol. A szacharózhoz képest édesítő ereje an-

nak 60–80%-a, de glikémiás indexe közel nulla. Élelmi-

szer adalékanyag, vízmegkötő, pH stabilizáló képessé-

ge és gombaellenes hatása előnyös. A bélből felszívó-

dik, nem okoz bélpanaszokat, de nagy mennyiségben 

émelygést válthat ki.

Stevia (sztívia) 

Egy dél-amerikai cserje, a jázminpakóca leveléből állít-

ják elő. Diterpén glikozidok keveréke. 200–300× éde-

sebb a szacharóznál, kalória értéke nulla. Kesernyés 

utóíze van. Fogszuvasodást nem okoz, a bélben a bak-

tériumok elbontják, a bomlástermékek felszívódnak. 

Vazoaktív hatása révén csökkenti a magas vérnyomást. 

Xilit (nyírfacukor, E967)

Xilózból (aldopentóz) származó cukoralkohol. Dániában 

valóban nyírfa kérgéből állítják elő, más országokban in-

kább kukoricát használnak fel ehhez. Ugyanolyan édes, 

mint a szacharóz, de kisebb a kalóriaértéke (glikémiás 

indexe 12). Negatív oldáshője miatt a szájban hűsítő 

érzetet kelt, ezért előszeretettel használják rágógumik 

ízesítésére. Fogászati szempontból is előnyös édesítő-

szer. Nagyobb mennyiség elfogyasztása haspuffadást, 

hasmenést válthat ki. Kutyáknál hipoglikémiát okoz, és 

akár 1-2 gramm is halálos lehet számukra!

Édesítőszer Édesség foka

laktóz 16

maltóz 45

galaktóz 60

szorbit 60

xilóz 70

eritrit 60–80

glukóz 74

glicerol 80

szacharóz (szukróz) 100

xilit 100

fruktóz 174

ciklamát 2 600–4 000

aszpartám 18 000

szacharin (szukralóz) 30 000–60 000

1. táblázat: Az édesíz-érzet mértéke a különböző édesítőszereknél
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MESTERSÉGES ÉDESÍTŐSZEREK

Szorbit(ol) (E420)

Glukózból nyert cukoralkohol, az aszkorbinsav (C-vita-

min) gyártás alapanyaga. Édesítő hatása és kalóriatar-

talma is közel fele a kristálycukorénak. A bélben napi 

10–20 gramm felszívódik, illetve a bélbaktériumok le-

bontják, de a nagyobb mennyiség gasztrointesztinális 

tüneteket vált ki. Nem okoz fogszuvasodást. Hő hatá-

sára nem barnul. Egy éves kor alatt nem fogyasztható, 

mert a csecsemő nem tudja lebontani. 

Aceszulfám K (E950)

Kémiai neve metil-oxatiazinon-dioxid-K. A szacharóznál 

150–200× édesebb, de keserű utóíze miatt csak kombi-

nációban használják. Hőre, pH-ra nem érzékeny, soká-

ig tárolható, nem veszti el édességét. Gátolja a cariest 

okozó baktériumok élettevékenységét, ezért szájhigié-

nés termékekben jól alkalmazható. 

Aszpartám (E951)

Az aszparaginsav és a fenilalanin metilésztere. 200× 

édesebb a szacharóznál, s bár kalóriaértéke avval meg-

egyezik, mivel jóval kisebb mennyiség is elegendő be-

lőle, ezért ez a kalóriamennyiség elenyésző. Mellékíze 

nincs, de például a csokoládé keserű ízét kiemeli. A hő-

kezelést rosszul bírja, nem stabil vegyület, a termék egy 

idő után elveszti édes ízét. Eredetileg hangyairtónak 

szánták. Fenilketonuriás betegek nem használhatják. 

Ciklamát (E952)

A kristálycukornál 30–40× édesebb, de kalóriatartalma 

nulla. Nincs mellékíze. Hőálló, ezért sütéskor is alkalmaz-

ható. A bélből csak kis mértékben szívódik fel, a nem 

abszorbeált ciklamátot bizonyos bélbaktériumok a fo-

gyasztók egy részében ciklohexaminná metabolizálják, 

ami toxikológiai szempontból kifogásolható, ezért fel-

használása korlátozott. Napi 7 mg/tskg a maximálisan 

fogyasztható mennyiség. Majmokkal végzett kísérlet 

során 24 évig heti 5× napi 500 mg/tskg ciklamátot ad-

tak, nem találtak hólyag vagy hererákot. 

Szacharin (E954)

Kémiai neve o-benzoszulfamid. 300–600× édesebb a 

szacharóznál. Kisebb hőhatásnak ellenáll, kesernyés-fé-

mes utóíze van, ami laktózzal elfedhető, de más cukor-

helyettesítőkkel is kombinálják. A bélből lassan, de tel-

jesen felszívódik, nulla kalóriatartalmú. Alkalmazásával 

kapcsolatban biztonságossági viták voltak, de dagana-

tot okozó hatása nem igazolódott. Mint szulfonamid 

típusú vegyület ekcémát, fényérzékenységet okozhat, 

a szacharin allergia igen ritka. 

Egy Fahlberg nevű vegyész 1879-ben véletlenül fe-

dezte fel. Kőszénkátránnyal végzett kísérletei után le-

ült enni, és bár kezet mosott, a zsemlét édesnek érezte 

a kezén maradt vegyszertől. A laboratóriumban ezt kö-

vetően végigkóstolta a vizsgálati anyagokat. (Nagyon 

veszélyes művelet!) Így talált rá a cukorbetegeknek so-

káig fogyasztásra javasolt vegyületre. 

Szukralóz (E955)

1,4,6-triklór-galakto-szacharóz, 600× édesebb a kris-

tálycukornál. Hő és pH stabil. Csak 15%-a szívódik fel a 

bélben. Nagyrészt változatlan formában ürül. 

CUKOR-INTOLERANCIáK

Magyarra érzékenységnek fordítjuk az allergia és in-

tolerancia kifejezéseket is. Ez zavart okoz a laikusok 

fejében, de valljuk be, egy-két orvos kollégáéban is! A 

cukrok nem fehérje természetű anyagok, nem válta-

nak ki immunológiai reakciókat, tehát ez esetben csak 

intoleranciáról lehet szó. 

A glukóz sem allergiát nem okoz (bár a Vega-teszt-

ben ezt állítják az avval foglalkozók), sem intoleranciát 

nem vált ki, hiszen mindenképpen fel tud szívódni, a 

14-féle glukóz-transzporter mindegyike nem lehet érin-

tett, mert az az élettel összeegyeztethetetlen lenne. 

A fruktóz nagyobb mértékben történő fogyasztása 

mindenkinek panaszt okoz. A felszívható mennyiség-

ben lehet különbség, attól függően, hogy mekkora a 

gyümölcscukor transzportjára képes GLU5, 7, 8 és 11-

es enzim kapacitása. A mesterséges édesítőszerek is 

egy bizonyos mértéken felül kellemetlen tüneteket 

okoznak, a FODMAP (fermentálható oligoszacharidok, 

diszacharidok, monoszacharidok és poliolok – angol 

rövidítés) diétában mindezek kerülendők.

A szacharóz bontása sérülhet a szacharáz primer 

vagy szekunder hiánya, csökkent működése miatt, 

vagy a glukózra és fruktózra bomlott diszacharid gyü-

mölcscukor komponense okozza a tüneteket. 

A laktóz-intolerancia vagy magyarul tejcukor-érzé-

kenység a legismertebb, mivel a leggyakoribb állapot. 
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egyéb cukor-alkoholok, mesterséges édesítőszerek is 

az ételekbe, italokba kerülnek. A nagyobb mennyisé-

gek használata vagy hízlal, ha magas a cukor glikémiás 

indexe, vagy intolerancia miatt kóros tünetek (hasfá-

jás, haspuffadás, hasmenés) alakulhatnak ki. A cukor-

nak pozitív pszichés hatása van, de ehhez hozzá lehet 

szokni. Elhagyása elvonási tünetekkel járhat. Ne feled-

jük, hogy a diétás ételek kalóriatartalmát nem csak a 

bennük lévő cukor adja, így mértéktelen fogyasztásuk 

nem ajánlott. 
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Az adott fejezetben részletesen volt róla szó. Primer 

öröklött formája általában önálló, de a szekunder for-

mákban a többi cukor felszívódása is érintett lehet. A 

bélnyálkahártya enteritis, antibiotikus kezelés, dysbac-

teriosis miatt átmenetileg sérülhet, de cöliákia, gyul-

ladásos bélbetegségek miatt biztosan érintett. Ilyen 

esetekben akár minden cukorféle felszívódása zavart 

szenvedhet, ami kellemetlen gasztrointesztinális tüne-

teket okoz. Erre szokták az IBS (irritábilis bél szindróma) 

kifejezést használni. A funkcionális tünetek mögött az 

okot keresve az esetek legalább felében laktóz és/vagy 

fruktóz felszívódási zavar igazolódik. A laktáz enzim 

pótlása mellett probiotikumok adása is enyhítheti a 

panaszokat, mert a bélflóra alkotói képesek a mono-, 

di- és oligoszacharidok elbontására, illetve felhaszná-

lására. Azok a probiotikus készítmények ajánlhatók a 

leginkább, amik többféle olyan bélbaktérium törzset 

tartalmaznak, melyeknek igazoltan jó hatásuk van. 

ÖSSZEFOGLALáS

A mono-, di- és oligoszacharidok jelentős szerepet ját-

szanak az életünkben, anyagcserénkben, táplálkozá-

sunkban. Édesítőszerként leggyakrabban a szacharózt 

használjuk, de bizonyos esetekben a glukóz, fruktóz és 
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z invazív fajok környezeti, gazdasági, társa-

dalmi és egészségügyi hatása szinte minden 

esetben nagyon kedvezőtlen. Az idegenho-

nos invazív, más néven özönfajok behurco-

lása számos faj kipusztulásához vezetett (ez jelenleg a 

globális biodiverzitás csökkenésének második fő oka; 

az elsőszámú ok az élőhelypusztítás). Magyarország je-

lenleg az Európai Unió invazív (ún. özön-) fajokkal legin-

kább fertőzött területei között van.1,2 

Egy összefoglaló tanulmány szerint hazánkban je-

lenleg 59 inváziós növényt tartanak nyilván.3 Ezek egy-

harmada allergén pollent is termel. Egyes invazív fajok 

jól ismert allergének, pl. a parlagfű, amelyről a média 

mindennapos híradásaiból szinte mindenki tudomást 

szerez, míg másokat inkább csak az orvosok, szakembe-

rek és a tájékozottabb betegek tartanak számon. Ilyen 

például a kanadai és a magas aranyvessző (Solidago 

canadensis, S. gigantea), a betyárkóró (Conyza canaden-

sis), a kínai papíreperfa (Broussonetia papyrifera), a zöld 

juhar (Acer negundo) és az amerikai kőris (Fraxinus 

pennsylvanica). Fel kell hívni a figyelmet az ismeretlen 

allergenitású, de nagy pollentermelése miatt gyanús 

özönfajokra, mint például a bálványfa (Ailanthus altissi-

ma), a gyalogakác (Amorpha fruticosa) és a japán kese-

rűfű (Reynoutria japonica). Fontos lenne ezek további 

allergológiai vizsgálata. 

Azonban az allergének inváziója még korántsem ért 

véget. A klímaváltozással, a várható felmelegedéssel 

számos növényfaj megtelepedésére kell számítanunk, 

amelyek inváziós tulajdonsága jelenleg a meleg éghaj-

lati övben már jól ismert.4 Az invázió által leginkább 

veszélyeztetett területek a kelet-közép-európai mező-

gazdasági régiók, a közepesen száraz és meleg alföldek, 

Csehország, Lengyelország, Németország, a Duna al-

sóbb szakaszát szegélyező területek és Magyarország.5 

Veszélyeztetettek hazánkban a vizes élőhelyek, nedves 

rétek és árterek magaslatai, ahol az elmaradó elöntés 

miatt kialakuló szélsőséges életfeltételek következté-

ben az őshonos fajok legyengülnek, visszaszorulnak, 

míg az inváziós fajok előtt megnyílik a lehetőség. Az 

újonnan érkező „növényi bombák” között szép szám-

mal akadnak félelmetes hírű allergének, például a par-

lagfű óriásira növő, fa méretű rokona. A már elszapo-

rodott új fajokat jobbára csak természetes ellenségeik 

MI JÖHET MÉG?
invazív allergén növények
Dr. Magyar Donát 

Nemzeti Népegészségügyi Központ, Budapest
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képesek kordában tartani. Mint azt a parlagfű példáján 

láthatjuk, ezek késéssel követik az invazív növényt az új 

élőhelyre. Addig szabadon tombolhat az özönfaj, akár 

fél évszázadon át is. 

Az invazív növények között meglepően magas az 

allergének aránya. A száz legveszélyesebb invazív faj 

között szereplő 32 szárazföldi növényfaj 40%-a eseté-

ben jelzi az orvosi szakirodalom a pollenallergiát.6 Ezek 

közül még csak egy növény (a japán keserűfű) telepe-

dett meg hazánkban. 

Az új allergének behurcolása ellen azonban tehe-

tünk is valamit. A korábbi inváziós esetek példája ar-

ról tanúskodik, hogy az áradatot jelentősen elősegíti 

az áruforgalom növekedése, szabályozatlansága és a 

tudatlanság. Sok özönfaj dísznövényként, reményteli 

haszonnövényként kezdte pályafutását. A kiskertek-

ből, termőföldekről kivadult növényfajok azután szin-

te megállíthatatlanul terjedtek tovább. Fontos tehát a 

tudatosság kialakítása e téren. Jelenleg az internetes 

vásárlás korlátlan lehetőséget biztosít arra, hogy egy 

magát szépségével kellető dísznövényt akár a föld leg-

távolabbi pontjáról megrendeljünk. Erre számos pél-

dát találni. A legveszélyesebb, ismerten invazív, meleg 

éghajlatról beszerezhető allergén növényeket össze-

gyűjtöttük, felsorolásukat közreadjuk, remélve, hogy 

ezzel is tisztább, s legalább az új allergénektől mentes 

levegőt lélegezhetünk be a jövőben.7-11

Egyelőre dísznövényként néha felbukkannak ha-

zánkban olyan trópusi, szubtrópusi pillangósok, ame-

lyek komoly allergiát okozhatnak. Ilyen az ezüst akácia 

(Acacia dealbata). Virágos ágait tél végén „mimóza-

ként” árulják a virágboltokban. Az A. mearnsii hasonló 

faj, amely inváziósan terjed. A valódi mimóza (Mimosa 

pudica) szintén allergén. A trópusokon ez is sok helyen 

invazív. Az árvamimóza (Leucaena leucocephala) is al-

lergén és erősen invazív. Rokona, a meszkite (Prosopis 

glandulosa) szintén allergén és özönnövény a trópuso-

kon; eredeti hazája az Egyesült államok és Mexikó ha-

tárvidéke, a Sonora sivatag. Az átokmimóza (Dichro-

stachys cinerea) nálunk dísznövényként az interneten 

Ezüst akácia (Acacia dealbata) 

Átokmimóza (Dichrostachys cinerea) 
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jobb csengésű névvel, mint „kalahári karácsonyfa” ren-

delhető. E növény valószínűleg allergén. Egyes trópusi 

területeken (pl. Kuba, Délkelet-ázsia) elszabadult, és 

invazívvá vált.

Az eukaliptusz-fajok (Eucalyptus spp.) többsége 

Ausztráliából és Tasmaniából származik. Az amerikai 

és az afrikai kontinensen, valamint Spanyolországban 

kivadult példányai invazívan terjednek. Hidegtűrő fajai 

Franciaországban, sőt Skóciában is megtalálhatók. Ha-

zánkban kerüljük az ültetésüket!

A kajeputfa (Melaleuca spp.) hazája Ausztrália és 

Délkelet-ázsia, de invazív terjedésre képes, pl. Floridá-

ban, ahova a mocsarak kiszárítására telepítették be. 

A borsfa (Schinus spp.) Dél-Amerikában és Mexi-

kóban gyakori, Ausztrália, Dél-Afrika, Hawaii és Florida 

területén invazív. Európában borsfával Madeira szige-

tén nyaralva találkozhatunk. Pollenje allergén. Termése 

a rózsabors néven ismert fűszer, melynek túlzott fo-

gyasztása szintén légzési nehézséget és nyálkahártya 

irritációt okozhat.

A pampafű (Cortaderia selloana) őshazája Brazília, 

Argentína és Chile, de sokfelé invazívan terjed, nálunk 

már gyakori díszfű.

A kerti seprűfű (Bassia (Kochia) scoparia) „nyári ciprus” 

nevű díszváltozata Japánban igen elterjedt és nálunk 

is egyre népszerűbb.

Pampafű (Cortaderia selloana)
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Az ördögszekér (Salsola tragus) inváziós terjedését 

Spanyolországból és a Közel-Keletről is jelezték. Rokona, 

a kerti seprűfű (Bassia (Kochia) scoparia) gyomnövény, de 

„nyári ciprus” nevű díszváltozata Japánban igen elterjedt 

és nálunk is egyre népszerűbb. A libatop allergiások szá-

mára e növények ültetése, felhasználása nem javasolt. 

Az óriás fagyal (Ligustrum robustum) szintén jelen-

tős allergén, indiai és vietnámi eredetű, inváziósan ter-

jedő faj. Kőris allergiásoknál is panaszt okozhat.

A szürke tamariska (Tamarix ramosissima) Délkelet-

Európában, Közel-Keleten, Dél- és Délnyugat-ázsiában 

honos örökzöld fa. Az USA déli részén és Kaliforniában 

allergén, invazív fajnak számít. Népszerű a kertészek 

körében, mert a talaj iránt igénytelen. Szélfogóként, 

vagy sövényként sokfelé ültetik. Akár 8 méteres ma-

gasságúra is megnőhet, de hazai rokona, a májusban 

virágzó kerti tamariska (T. tetrandra) alacsonyabb, gör-

be törzsű fácska, amelynek allergizáló hatása valószí-

nűleg csekély.

Az óriás parlagfű (Ambrosia trifida) kisebb állomá-

nyait már fölfedezték Franciaországban. A parlagfű ro-

konsága is említést érdemel.

A keskenylevelű sédkender (Eupatorium capillifoli-

um, dogfennel) az Egyesült államok délkeleti részén 

gyakori, inváziós, allergén pollent termelő gyomnö-

vény, amely szintén a parlagfű rokona.

A háromfogú üröm (Artemisia tridentata) az USA 

egyes száraz vidékein „sagebrush” néven ismert, 2 mé-

ter magas félcserje.

A tengerparti seprűcserje vagy borfa (Baccharis 

halimifolia) erősen allergén, a parlagfű rokona. 2-től akár 

6 méter magasra is megnőhet. Minden része mérgező. 

A termős virágokon, illetve a terméseken ezüstfehér 

fonalak találhatók, emiatt úgy tűnik, mintha az egész 

bokrot vatta borítaná. A magokat e fonal segítségével 

a szél messze hordja; a mag azonnal csírázásképes. Ha-

zánkban egyelőre ritka dísznövény, de Dél-Európában 

és a Fekete-tenger partvidékén ma már erőszakosan 

terjedő, károkat okozó gyom. Ne ültessük! 

A keserű hamisüröm (Parthenium hysterophorus, 

false ragweed). E gyomnövény gyakori az amerikai 

kontinensen, de invazív fajként meghódította Ausztrá-

liát, Indiát, ahol amellett, hogy jelentős mezőgazdasági 

károkat okoz, az egyik legfőbb allergénné vált. Európá-

ban (Belgium, Lengyelország) már felbukkant. Magas-

sága 30-90 cm, de akár 2,5 méteresre is megnőhet. 

A gyöngykosárka (Anaphalis spp.) a parlagfű ro-

kona, nálunk még ritka dísznövény. Steril, magról nem 

gyomosító fajták ültethetők, de az allergiások ne ezzel 

a növénnyel díszítsék a kertjeiket. Száraz virágként is 

alkalmazzák, azonban vigyázzunk vele, mert virágpora 

kiszóródhat a lakásokban. 

Borfa (Baccharis halimifolia)
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Végül néhány allergén dísznövényre is felhívnánk a 

figyelmet, amelyek ugyan nem rendelkeznek invazív 

tulajdonságokkal, de betelepítésüket, meghonosításu-

kat célszerű lenne megakadályozni. 

A törpe lószőr pálma (Chamaerops humilis) laká-

sokban, cserépbe ültetett dísznövényként is gyakori, 

de vigyázzunk vele, mert a 3-4. évtől virágot hozhat, 

és pollenje elborítja a lakást. A virágzatot ezért kinyí-

lás előtt távolítsuk el. A pálmák közül allergénként is-

mert még a datolyapálma (Phoenix dactilyfera) és a 

kínai kenderpálma (Trachycarpus fortunei) is. A nagy-

levelű kínai kőtiszafa (Podocarpus macrophyllus) a 

feng-shui kertek dísze. Észak-Amerika egyes területe-

in jelentős allergén, ennek ellenére hollywoodi sztá-

rok körében divatos bonsai növénynek számít. Az 

amerikai hópehelyfa (Chionanthus virginicus) aller- 

gén, de kertészetekben már hazánkban is kapható. A 

kefevirág-fajok (Callistemon spp.) pompás növények, 

amelyek Ausztráliából és Új-Kaledóniából származnak, 

de a mérsékelt éghajlatunkon is megélnek, ahol késő 

tavasszal, kora nyáron virágoznak, sőt októberben elő-

fordulhat másodvirágzásuk is. Feketelistára kell kerüljön 

a pekándió (Carya illinoinensis) és a fehér hikoridió (C. 

ovata), a japánciprus, más néven szugifenyő (Crypto-

meria japonica) (bár ennek újabban allergénmentes 

fajtáit is kinemesítették), az ajvanifenyő (Taiwania cryp-

tomerioides), az olajfa (Olea europea), a japán gyer-

tyánszil (Zelkova serrata), az indiai szil (Holoptelea in-

tegrifolia), az európai ciprus (Cupressus sempervirens) 

és a fényes levelű fagyal (Ligustrum lucidum), amely az 

egész meleg-mérsékelt öv egyik legnépszerűbb dísz-

növénye.

Internetes növényvásárlás, telepítés előtt érdemes a 

fenti listát ellenőrizni. Egyes idegenhonos inváziós fajok 

betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének 

megelőzéséről jogszabály is rendelkezik.12 A szabályo-

zásban szereplő növénylista bővítése segíthet megaka-

dályozni a jövőbeli allergén özönfajok behozatalát. 

Készült az „Egészségügyi Ellátórendszer Szakmai Módszer-

tani Fejlesztése” című EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 

azonosítószámú projekt támogatásával.

IRODALOM

1. European Environment Agency (2017) European map estimating the 

level of invasion by alien plants. https://www.eea.europa.eu/data-and-

maps/figures/european-map-estimating-the-level

2. Földművelésügyi Minisztérium (2017) Globális megatrendek környe-

zeti hatásai Magyarországon. https://eionet.kormany.hu/download/9/

e8/e1000/Globalis_megatrendek.pdf

3. Csiszár Á (szerk.) Inváziós növények Magyarországon. Nyugat-ma-

gyarországi Egyetem Kiadó, Sopron, 2012. http://mek.oszk.hu/11700/ 

11738/11738.pdf

4. Walther GR, Roques A, Hulme PE, et al. Alien species in a warmer world: 

risks and opportunities. Trends Ecol Evol 2009; 24(12): 686-693.

5. Chytrý M, Pyšek P, Wild J, et al. European map of alien plant invasions 

based on the quantitative assessment across habitats. Diversity Distrib 

2009; 15(1): 98-107.

6. Lowe S, Browne M, Boudjelas S, et al. 100 of the world’s worst inva-

sive alien species: a selection from the global invasive species database 

(Vol. 12). Auckland: Invasive Species Specialist Group, 2000

7. Ogren TL. Allergy-free gardening – Revolutionary guide to healthy 

landscaping. Ten Speed Press, Berkeley, Toronto, 2000

8. Trigo MM, Jato V, Fernández D, et al. Atlas aeropalinológico de Espa-

ña. Secretariado de Publicaciones de la Universidad de León. 2008

9. Velasco-Jiménez MJ, Alcázar P, Valle A, et al. Aerobiological and eco-

logical study of the potentially allergenic ornamental plants in south 

Spain. Aerobiologia 2014; 30(1): 91-101.

10. Cariñanos P, Casares-Porcel M. Urban green zones and related pollen 

allergy: A review. Some guidelines for designing spaces with low allergy 

impact. Landscape and Urban Planning 2011; 101(3): 205-214.

11. Mansouritorghabeh H, Jabbari-Azad F, Sankian M, et al. The most 

common allergenic tree pollen grains in the middle east: a narrative re-

view. Iranian Journal of Medical Sciences 2019; 44(2): 87.

12. 408/2016. (XII. 13.) Korm. Rendelet az idegenhonos inváziós fajok be-

telepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és 

kezeléséről. 

kefevirág (Callistemon citrinus)



További információ: Mylan EPD Kft., 
1138 Budapest, Váci út 150.  
Tel: (06-1) 465-2100,  
Fax: (06-1) 465-2199,  
info.hu@mylan.com

Normatív (25%) 
támogatással 
és KGY-re is 
rendelhető!

szuszpenziós orrspray
(flutikazon-propionát + azelasztin-hidroklorid)

•  hatékonyabban csökkenti  
az allergiás orr- és szemtüneteket, 
mint a jelenlegi elsővonalbeli 
kezelések (nazális flutikazon-
propionát vagy azelasztin)1

•  hatáskezdet már 5 percen belül2,3

• hosszú távon is jól tolerálható1,4

•  egyedi adagoló rendszer –  
az orrüregi depozíció nagyobb 
felületre terjed ki#1

•  12 éves kortól adható5

Á t t ö r é s 
az allergiás rhinitis 
kezelésében

Rövidített alkalmazási előírás: Dymista® szuszpenziós orrspray
Farmakoterápiás csoport: Orrspray és más nazális készítmények helyi alkal-
mazásra, kortikoszteroid/flutikazon, keverékek. ATC kód: R01AD58. Hatóanyag: 
1000 μg azelasztin-HCI és 365 μg flutikazon-propionát grammonként (137 μg / 50 μg 
befújásonként)
Alkalmazás előtt kérjük, olvassa el a teljes alkalmazási előírást, különös tekintet-
tel az adagolásra és alkalmazásra (4.2), a figyelmeztetésekre (4.4), az interakci-
ókra (4.5) és a mellékhatásokra (4.8), melyet a lenti webcímen érhet el:
https://ogyei.gov.hu/kiseroirat/ah/ah_0000064863_20180823110207.doc.

Ár (A 2019. február 1-től érvényes gyógyszertörzs alapján.): Dymista® szuszpenziós 
orrspray: 4881 Ft, br. fogy ár: 6314 Ft, támogatás Eü 25% 1579 Ft, térítési díj: 4735 Ft.

http://neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfurdo_
tamogatas/egeszsegugyi_vallalkozasoknak/pupha/Vegleges_PUPHA.html

Amennyiben termékeink alkalmazása során „nemkívánatos eseményt” észlel, 
kérjük, 24 órán belül jelentse a pv.hungary@mylan.com e-mail címen!

Irodalom: 1. Bousquet J, et al. Expert Opin Pharmacother 2015;16:913-928. • 
2. Bousquet et al. J Allergy Clin Immunol Pract. 2018;6(5):1726-1732 • 3. Bachert et al. 
Clin Transl Allergy (2018) 8:25 • 4. Klimek et al. Expert Opin Drug Saf. 2016;15(1):117-129
5. Dymista alkalmazási előírás

Lezárás dátuma: 2019. 02. 25., DYM/FEB/19/03

# mint az összehasonlított intranazális flutikazon-propionát



| AMEGA26 2019. JÚNIUS

SZPONZORÁLt kÖZLEMÉNY

i az a három dolog, ami feltétlenül szük- 

séges a krónikus obstruktív légúti be-

tegség (COPD) kezelésének sikeréhez? 

A válasz egyszerűnek tűnik: legyen 

jó hatóanyagunk, legyen jó inhalációs eszközünk és 

mindehhez találjunk egy jól együttműködő bete-

get. Jó eszközünk rengeteg van: adagolós aeroszolok, 

szárazporbelégzők és porlasztórendszerek egész sora 

várja, hogy olyan beteghez kerüljön, akinek – személyre 

szabottan – a leginkább megfelelő inhalációs eszköze 

lehet. A korszerű eszközökben mind kiváló hatóanya-

gok – rövid hatású β2-agonisták (SABA), hosszú hatású 

β2-agonisták (LABA), hosszú hatású antikolinerg szerek 

(LAMA), illetve inhalációs kortikoszteroidok (ICS) – van-

nak. A jól együttműködő beteg már nehezebb ügy, er-

ről bővebben inkább később…

A következőkben azt tekintjük át, hogyan járul hoz-

zá a fix hármas kombinációt tartalmazó, Modulite® tech-

nológia szerint működő adagolós aeroszol a COPD-s be-

teg sikeres kezeléséhez.

MIBŐL áLL A MODULITE® TECHNOLóGIA?

Korábban – a régi, klór-fluorokarbon hajtógázzal mű-

ködő adagolós aeroszolok esetén – a hatóanyag a haj-

tógázzal a legtöbb esetben szuszpenziót alkotott, és a 

permet távozása után a hajtógáz párolgása szabályozat-

lanul, véletlenszerűen történt. Emiatt nem lehetett meg-

határozni, hogy a gyógyszertartályt elhagyó részecskék 

mekkora átmérővel és mekkora sebességgel bírnak, 

amikor elindulnak a légutak mélyébe vezető úton.1,2 

FIX HÁRMAS KOMBINÁCIÓS SPRAY
a krónikus obstruktív légúti betegek kezelésében

Dr. Rónai Zoltán

Arany Kehely Egészségcentrum, Pécs

M Az új, hidro-fluoroalkán (HFA) hajtógáz bevezetésé-

vel a hatóanyagok egy része oldatba került, más részük 

továbbra is szuszpenzióban maradt. Azonban a per-

metben lévő hajtógáz a tartály elhagyása után ennél 

a megoldásnál is szabályozatlanul párolog, így itt sem 

határozható meg, milyen átmérőjű részecskék jutnak a 

légutakba.1,2

A Modulite® technológia lényege, hogy az adagolós 

aeroszol tartályában az aktív hatóanyagok, a hajtógáz 

és a koszolvens mellett egy nem-illékony komponens 

(glicerol vagy polietilén-glikol) is van.1,2 A nem-illékony 

komponens koncentrációjának változtatásával befo-

lyásolni lehet a permet párolgását, és ezáltal a részecs-

kék aerodinamikus átmérőjét, valamint a finom ré-

1. ábra: Modulite® technológia: a nem-illékony komponens 
koncentrációjának változtatásával a kívánt átlagos részecskeméretű 
aeroszol állítható elő (MMAD: átlagos tömegarányos aerodinamikai 

átmérő; BDP: beklometazon-dipropionát; NVC: nem-illékony 
komponens) (Ganderton és mtsai. nyomán)1

a nem-illékony komponens koncentrációja (tömeg%)
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szecske frakció arányát (1. ábra). A technológia nagyon 

flexibilis, széles tartományban teszi lehetővé a részecs-

kék méretének és tömegének módosítását, ily mó-

don minden egyes hatóanyaghoz megtervezhető az 

optimális részecskeeloszlás és finom részecske arány.1 

Az oldat (hatóanyag, koszolvens, HFA és nem-illékony 

komponens) megfelelő koncentrációinak beállításával 

olyan részecskeméretek hozhatók létre, amilyet a ke-

zelés megkíván. A technológia rövid és hosszú hatású 

β2-agonisták, antikolinerg szerek, kortikoszteroidok és 

ezek kombinációi esetén is alkalmazható, és alkalmas a 

jelenlegi eszközök hatásfokának növelésére is.1,2

VIZSGáLATOK MODULITE® TECHNOLóGIáS  

AEROSZOLOKKAL

Paggiaro és mtsai. fix kettős kombináció esetén in vitro 

Andersen kaszkád-impaktoros mérésekkel3 (2. ábra), 

valamint De Backer és mtsai. tüdőszcintigráfiás vizsgá-

latokkal4 korábban már igazolták, hogy az extrafinom 

gyógyszerköd a légutak teljes hosszában magas tüdő-

depozíciót biztosít. Azt is kimutatták, hogy a két kom-

ponens finom részecske eloszlása hasonló, ami az 

egyes légúti szakaszokon megvalósuló kodepozícióra 

utal3, és ami hozzájárulhat a komponensek fokozott 

szinergizmusához.5

Usmani és mtsai. egy új képalkotó eljárás (Functional 

Respiratory Imaging, FRI) segítségével a COPD-s bete-

geknek adott extrafinom ICS tartalmú fix kombinációk 

esetében igazolták ugyanezt. Az FRI a tüdőszcintigráfia 

alternatívája: azonos mérési eredményeket ad sugár-

terhelés nélkül.6 A munkacsoport mérési eredményei 

szerint az átlagos részecskeméret fix kettős kombináció 

(beklometazon-dipropionát/formoterol furoát) esetén 

1,3 µm, fix hármas kombináció (beklometazon-dipro- 

pionát/formoterol furoát/glikopirrónium) esetén pedig 

1,1 µm volt, a finom részecske frakció mindkét fix kombi-

náció esetén legalább 42% volt.7

MIÉRT FONTOS A TELJES LÉGÚTI LEFEDETTSÉG? 

Szövettani, funkcionális és képalkotó vizsgálatok egy-

aránt igazolták, hogy a kislégutakban zajló kóros válto-

zások nemcsak asztma, hanem COPD esetén is lényeges 

szereppel bírnak.8-10 A kislégutak fala már nem tartalmaz 

támasztó porcszövetet, így az itt zajló krónikus gyulla-

dás (obstruktív bronchiolitis) – nomen est omen – egyik 

következménye maga az obstrukció, mely létrehozza 

a légcsapdákat, illetve az ebből fakadó nehézlégzést.11 

Az asztmás betegek kislégúti érintettségét Usmani és 

mtsai. pletizmográfiával, impulzus oszcillometriával és 

nitrogén-kimosással egyaránt igazolták.12 Burgel és mtsai. 

a COPD-s betegek kislégutaiban jellegzetes szövettani 

elváltozásokat mutattak ki: a felszakadt alveoláris szep-

tumok mellett beszűkült konduktív légutakat láttak 

megvastagodott hörgőfallal, a lumenben mucinnal és 

gyulladásos sejtekkel9 (3. ábra). Deepak és mtsai. HRCT-

vizsgálatokkal asztma és COPD esetén egyaránt kislég-

úti érintettségre utaló elváltozásokat észleltek.10 A Mo-

dulite® technológiával olyan extrafinom gyógyszerköd 

2. ábra: A fix kettős kombináció BDP és formoterol komponensének 
finom részecske eloszlása hasonló. Ez az egyes légúti szakaszokon 

megvalósuló kodepozícióra utal, ami hozzájárulhat a komponensek 
fokozott szinergizmusához (BDP: beklometazon-dipropionát;  

ACI: Anderson kaszkád-impaktor) (Paggiaro és mtsai. nyomán)3

3. ábra: Jellegzetes szövettani elváltozások a COPD-s beteg 
kislégutaiban. Beszűkült konduktív légutak megvastagodott 

hörgőfallal (W), a lumenben (L) mucinnal és gyulladásos sejtekkel  
(a nyílhegyek a felszakadt alveoláris szeptumokat mutatják). 

(Burgel és mtsai. nyomán)9
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hozható létre, ami a légutak teljes hosszában lerakódik, 

és több hatóanyag együttes adása esetén biztosítja a 

szükséges szinergizmus létrejöttét13-16, amihez a ható-

anyagoknak egy időben, egy helyen kell tartózkodniuk.3,5 

Jó HATóANyAG – MODULITE® TECHNOLóGIA

A Modulite® technológiával stabil oldat hozható létre, 

ami állandó és egyenletes hatóanyag-koncentrációt 

biztosít.17 Mindhárom hatóanyag azonos tüdőterület-

re jut, és ennek köszönhetően a fix hármas kombiná-

ció hatóanyagai a légutak teljes hosszában képesek a 

gyulladást csökkenteni (ICS) és kettős hörgőtágítást 

létrehozni (LABA/LAMA).3-5,18,29

Az ICS és a LABA molekuláris interakciói régóta 

ismertek. A szteroidok növelik a β2-receptor gének 

transzkripcióját, ezáltal a receptorok számát és érzé-

kenységét, a LABA pedig fokozza a szteroid receptorok 

érzékenységét és növeli a sejtmagba irányuló transz-

lokációt. Ezeknek a kölcsönhatásoknak köszönhető a 

fokozott gyulladáscsökkentő hatás. Ezt a gyógyszerek 

klinikai dózisai mellett in vitro (gyulladásos sejtekben) 

és in vivo (hörgőbiopsziás mintákban) asztma és COPD 

esetén egyaránt igazolták.13,19 A SABA és a LAMA, vala-

mint a LABA és a LAMA szinergizmusa ugyancsak jól 

ismert.14-15 A legújabb kutatások igazolták a humán lég-

utakban az ICS és a LAMA közti kölcsönhatást is.16

A Modulite® technológia lehetővé teszi, hogy a fix 

hármas kombinációs spray hatóanyagai a teljes légúti 

rendszerben egy időben, egy helyen lehessenek, ami to-

vábbi hatásfokozódást biztosít a hatóanyagok szinergiz-

musa révén.3,5

Jó BETEG – MODULITE® TECHNOLóGIA

Míg jó eszközt és jó hatóanyagot könnyen találunk 

COPD esetén, a jól együttműködő beteg megtalálá-

sa már nehezebb. Mi a probléma a COPD-s beteggel? 

Jól ismert tény, hogy COPD esetén a betegek terápiás 

együttműködése nem megfelelő. Több vizsgálatban 

igazolták azt is, hogy a COPD-s betegek mentális ké-

pességei romlanak.20 Hogyan segíthetünk a betegnek?

Adjunk egyszerűen használható eszközt!

Adagolós aeroszol használatakor a betegek számtalan 

hibát követhetnek el, ezek közül a leggyakoribb az esz-

köz elsütésének és a belégzés megkezdésének rossz 

koordinálása.21 A Modulite® technológia az adagolós 

aeroszol használatát egyszerűbbé teszi, ugyanis nem 

szükséges szinkronizálni a belégzés megkezdését és az 

eszköz elsütését: a belégzés megkezdése után a beteg-

nek közel 2 másodperce van az eszköz elsütésére jelen-

tősebb depozíciós veszteség nélkül.22

Monokomponensű készítmények esetén már az ez-

redforduló táján több szerző is igazolta, hogy a HFA haj-

tógázzal meghajtott adagolós aeroszolt a permet las-

sabban hagyja el, így könnyebben szinkronba hozható 

az elsütés és a belégzés megkezdése.23,25 Azt is kimutat-

ták, hogy HFA hajtógáz esetén rossz koordináció mel-

lett a leadott dózis csökkenése klinikailag nem jelentős, 

és a teljes tüdődepozíció még így is 37% körüli.26

Farkas Árpád és mtsai. 2018-ban megjelent közlemé-

nyükben ugyanezt fix ICS/LABA kombinációt tartalma-

zó Modulite® spray esetén is igazolták.22 Számítógépes 

modellezéssel és nagy sebességű kamerával vizsgálták 

a gyógyszerköd mozgását, és megállapították, hogy a 

belégzés megkezdése után a betegnek – a bejutó dózis 

lényeges csökkenése nélkül – közel 2 másodperce van 

arra, hogy elsüsse az eszközt (4. ábra). Ez alátámaszt-

ja, hogy a betegoktatás során elég az eszköz elsütését 

röviddel a belégzés megkezdése után megtenni, és ily 

módon csökkenthető a pontos (és mint kiderült, indo-

kolatlan) szinkronizálás igénye okozta stressz, ami ma-

gában hordozta a túl korai elsütés és a csökkent tüdő-

depozíció kockázatát.

4. ábra: Relatív tüdődepozíció az eszköz elsütésééig eltelt idő 
függvényében a való életben mért () és kísérletes (o) áramlások 

esetén. A betegnek a belégzés megkezdése után közel 2 másodperce 
van az eszköz elsütésére jelentősebb depozíciós veszteség nélkül 

(Farkas és mtsai. nyomán)22

idő (másodperc)

re
la

tí
v 

tü
dő

de
po

zí
ci

ó 
(%

)

valós áramlás

kísérletes áramlás



29AMEGA |2019. JÚNIUS

SZPONZORÁLt kÖZLEMÉNY

Modulite® technológia szerint működő adagolós ae-

roszol esetén nem jelent klinikailag releváns problémát 

a pontatlan koordináció. A fix hármas kombinációs spray 

betegtájékoztatójában is szerepel, hogy az eszközt köz-

vetlenül a belégzés megkezdése után kell elsütni.18 Ha az 

eszközhasználat betanításakor a beteg a két mozdulatot 

nem egyszerre, hanem egymás után végezheti, akkor 

könnyebben fogja megtanulni.

Adjunk egyféle eszközt!

Mivel a spray és a szárazporbelégző használati módja 

nagyon eltérő, ezért a hibák megsokszorozódnak, ha 

a betegnek többféle inhalációs eszközt kell használ-

nia. Egyféle eszköz használatakor kevesebb az eszköz-

használati hiba és javul a compliance is.27,28 Célszerű a 

fenntartó terápiát azonos eszközben, de legalább azo-

nos eszköztípusban (vagy csak spray-ben, vagy csak 

szárazporbelégzőben) adni. 

Az azonos működési elvű eszközök adása klinikai-

lag hasznos. Yu és mtsai. igazolták, hogy többféle esz-

köz használata csökkenti az együttműködést. Mind a 

jól kontrollált, mind pedig a rosszul kontrollált COPD-s 

betegek szignifikánsan hosszabb ideig használták a 

gyógyszereiket az orvos által javasolt módon abban az 

esetben, ha egyféle eszközt kaptak27 (5. ábra).

Bosnic-Anticevich és mtsai. azt is kimutatták, hogy 

a többféle eszköz használata ront a beteg állapotán. 

COPD-s betegeknél azonos működési elvű eszközök 

használata esetén kevesebb volt az exacerbáció, és ke-

vesebb SABA fogyott.28

5. ábra: A kezelés abbahagyásáig eltelt napok száma stabil állapotú 
COPD-s betegeknél egyféle (__) és többféle (…) inhalációs eszköz 

használata esetén (Yu és mtsai. nyomán)27
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Boehringer Ingelheim a tizenöt legnagyobb 

gyógyszergyár egyike, a világ egyetlen olyan 

gyógyszergyára, amelyik a gyógyszerható-

anyaghoz maga gyártja az inhalációs eszközt 

is. A cég 2019 februárjában zártkörű bemutatót rende-

zett a közép-európai régió vezető tüdőgyógyászai ré-

szére Dortmundban, a gyár új microParts üzemében, 

amit 2010 szeptemberében nyitottak meg egy közel 80 

millió eurós fejlesztés részeként. Itt készül a Respimat® 

szinte minden alkatrésze, és itt történik azok összeszere-

lése is. A bemutató célja az volt, hogy a résztvevők meg-

ismerjék a megújult Respimat® készüléket.

A RESPIMAT® MŰKÖDÉSE

A Respimat® olyan innovatív inhalációs eszköz, ami 

egyedülálló módon lassan mozgó, hosszú időn át fenn-

maradó gyógyszerködöt hoz létre, melynek belégzé-

séhez a beteg részéről semmilyen különleges légzési 

manőver vagy koordináció nem 

szükséges, elegendő a normál be-

légzés. Ezt követően a hatóanyag 

mélyre jut, nagy tüdődepozíciót 

hoz létre, miközben a száj-garat-

űri depozíció alacsony marad. A 

Respimat® hajtógázmentesen mű-

ködik, környezetbarát. Fő alkatré-

szei a rugó, a gyógyszerpatron, az 

átlátszó tok, a kapilláriscső, az ada-

gológomb, az adagszámjelző, az 

adagolókamra és az uniblock. 

Az uniblock az eszköz legkülön-

legesebb alkatrésze, egy rendkívül 

finom porlasztófej. Két kivezető 

nyílása 5-5 µm átmérőjű, olyan 

szűk, hogy az emberi hajszál nem 

férne át rajta. Ezeken a nyílásokon keresztül áramlik ki 

– speciális szögben egymásnak irányítva – több mint 

500 km/órás sebességgel a gyógyszeroldat két suga-

ra, melyek egymásnak ütköztetve hozzák létre a közel 

negyedmilliárd 5 µm-nél kisebb átmérőjű gyógyszer-

cseppből álló, lassan mozgó gyógyszerködöt. 

A Respimat® a tervezéstől a gyártáson át a csoma-

golásig német precizitással és gondossággal készül. A 

Respimat®-ot 2004 óta használják a betegek különbö-

ző hatóanyagtartalmú patronokkal az asztma és COPD 

kezelésére. A sokéves forgalmazás során számos visz-

szajelzés érkezett a betegektől és kezelőorvosaiktól az 

eszközre és annak használatára vonatkozóan. A gyártó 

ezeket alapul véve új Respimat® inhalátort alkotott.

AZ ÚJRATÖLTHETŐ RESPIMAT®

A cél az volt, hogy még könnyebbé tegyék a Respimat® 

használatát és kezelését, legyen újratölthető, ugyanak-

kor a hatékony gyógyszeradago-

lás ne változzon. Csak az inhalátor 

néhány összetevője módosult, az 

eszköz előkészítése használatra 

ugyanaz maradt. Nem változott az 

inhalátor alakja, formája, a beüze-

melésének alaplépései és a napi 

használat gyakorlata, beleértve a 

finom permet képzésének mecha-

nizmusát is. A szájcsutora, a kupak, 

a szellőzőnyílások és az adagoló-

gomb ugyanolyan, mint a korábbi, 

eldobható Respimat®-on. A patro-

nok tartalma is ugyanaz maradt, 60 

befúvásra elegendő hatóanyaggal. 

A következő technikai újítások tör-

téntek:

MEGÚJULT RESPIMAT®
az obstruktív tüdőbetegek kezelésében
Dr. Rónai Zoltán

Arany Kehely Egészségcentrum, Pécs

A

2019 májusától a 
Respimat® továbbfejlesztett, 
újratölthető formája került 
forgalomba, a régi készülé-

kek forgalmazása megszűnt.  
Az újratölthető gyógyszerek 
(Spiolto®, Spiriva®, Striverdi®) 

azonosak a korábbival.  
A készülék újratölthető,  

ezért fontos, hogy  
a betegek ne dobják ki!
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•  A dózisszámláló az inhalátorról átkerült a patron-

ra, ahol  sokkal jobban olvasható, így pontosabban kö-

vethető, hogy hány befújásra elegendő adag van még 

a patronban. Sárga szín jelzi, ha már csak 10 vagy annál 

kevesebb adag van benne. A patron kiürülésekor piros 

szín jelenik meg, és a nyíl figyelmeztet a patroncserére.

•  A  számláló  patronra  kerülése  miatt  az  átlátszó 

tok (és ezzel az egész eszköz) kicsit hosszabb lett, biz-

tosabb a fogása és könnyebb elfordítani. 

•  Az eszközön, az átlátszó tok alatt patronszámláló 

címkét helyeztek el, amelyen jelölni lehet minden új 

patron behelyezését, és követhető az elhasznált patro-

nok száma.

•  A patron behelyezése és kivétele fizikailag köny-

nyebbé vált. Korábban ez volt az eszközzel kapcsolat-

ban megfogalmazott leggyakoribb kifogás.

•  A patronzár megakadályozza, hogy a 60. befúvás 

után használni lehessen az inhalátort, így üres befújás 

nem fordulhat elő.

•  A  reverzibilis adagoló retesz kétirányú mozgása 

lehetővé teszi, hogy egy következő patron is használha-

tó legyen. Ez a retesz kioldódik az utolsó adag használata 

után, egyértelműen jelezve, hogy patront kell cserélni.

 A változtatások nem befolyásolják az aeroszolkép-

zést és a befújt permet részecskeméretét, a gyógyszer-

bevitel ugyanolyan, mint a korábbi, nem újratölthető 

Respimat® esetén. A tiotropiummal és olodaterollal, 

illetve ezek kombinációjával végzett vizsgálatokban a 

bejuttatott dózist analitikai, a finom részecske dózist 

lézer diffrakciós módszerrel mérték. Az átlagos bejutta-

tott dózis mindvégig állandó volt mindkét hatóanyagra 

vonatkozóan, és megegyezett a referenciaként használt 

korábbi, nem újratölthető Respimat® által bejuttatott 

dózissal. Ezeket az eredményeket a későbbi vizsgálatok 

(15 patron használatával) is megerősítették. Így a koráb-

bi Respimat®-ra vonatkozó klinikai adatok teljes egészé-

ben érvényesek az újratölthető változatra is.

Újratölthető Respimat® esetén, mivel az eszköz 6 

hónapon át használatban van, fokozottan felmerül a 

tisztítás kérdése. Az eszközt javasolt hetente megtisztí-

tani egy nedves kendővel, mert lerakódások keletkez-

hetnek a szájcsutora belső részén. Megvizsgálták azt a 

szélsőséges esetet is, hogyan változik időben az inha-

látor teljesítménye, ha a betegek sosem tisztítják meg, 

ami a való életben előfordulhat. Kiderült, hogy ez nincs 

hatással a teljesítményre, azaz a tisztítás elmaradása 

esetén sem változott az eszköz hatóanyagleadása. Ettől 

függetlenül a higiénikus használat érdekében javasolt 

hetente nedves ruhával megtisztítani a szájcsutorát.

A BETEGEK ÉS AZ ÚJ RESPIMAT®

Fontos, hogy a betegek meg legyenek elégedve az in-

halációs eszközükkel, mert csak ez biztosítja a jó együtt-

működésüket és hosszú távon a kedvező kórlefolyást. Az 

elégedettségi vizsgálatok azt mutatták, hogy a betegek 

tartósan elégedettek voltak a korábbi Respimat®-tal. 

Több vizsgálatban is felmérték a betegek vélemé-

nyét az újratölthető inhalátorral kapcsolatban. Korábbi 

Respimat®-ot használó és Respimat®-naiv betegeket 

kértek arra, hogy teszteljék le, mekkora feladatot jelent 

szájcsutora szájcsutora

kupakkupak

adagológomb adagológomb

eldobható Respimat® újratölthető Respimat®

szellőzőnyílás szellőzőnyílás

dózisszámláló

dózisszámláló
patron patron

változatlan                módosított                  új

patronszámláló címke

patronzár

átlátszó tok átlátszó tok

reverzibilis adagoló retesz
végzáró adagoló retesz biztonsági retesz

biztonsági retesz
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az újratölthető eszközt használatra előkészíteni, illet-

ve használni a korábbi, nem újratölthetőhöz képest. 

Mindkét eszköz esetén minden lépést végig kellett csi-

nálni, majd pontozásos módszerrel egyenként értékel-

ni kellett az egyes részfolyamatokat.

Az újratölthetőség miatt a legérdekesebb kérdés az 

volt, hogyan értékelik a betegek a patroncserével kiegé-

szült folyamatot. A tesztalanyok többsége ezt a lépést 

könnyen elsajátíthatónak és egyszerűen kivitelezhető-

nek ítélte. Az 1-től 7-ig terjedő skálán (1=nagyon nehéz, 

7=nagyon könnyű) a válaszok átlaga 6 és 7 közé esett. 

Kifejezetten magától értetődőnek találták a patroncse-

rére figyelmeztető megoldást, a jól olvasható dózis-

számlálót és a retesz automatikus kinyílását a patron ki-

fogyása után. A fentieket a betegek tájékoztatásában és 

betanításában fontos szerepet játszó orvosok és a szak-

dolgozók is megerősítették. A betegek legalább olyan 

könnyen használhatónak tartották az új Respimat®-ot, 

mint a korábbit, kiemelve az újítások előnyeit. 

További kívánság volt a betegek részéről, hogy a 

Respimat® többször használható eszköz legyen, és ne 

kelljen minden hónap végén eldobni az egyébként jól 

működő, jó állapotban lévő készüléket. Ismerünk kez-

deményezéseket a használt inhalátorok begyűjtésére, 

és azok szakszerű megsemmisítésére, amelyek a kör-

nyezettudatosság jegyében jöttek létre. Az újratölthe-

tő inhalátor továbbmegy ezen az úton; a hat patron 

használatára ajánlott Respimat 71%-kal csökkenti az 

eszköz ökológiai lábnyomát. A hatóanyag leadás és 

bejuttatás miatt nem kell aggódni, hiszen túl is van 

biztosítva az eszköz: a teljesítménye  akár 15 patronig 

változatlanul kiegyensúlyozott. 

A betegek magas színvonalú kezelése az újratölthető 

Respimattal is biztosított. Egy még inkább felhasználó- 

és környezetbarát inhalátort tudnak használni a betegek 

úgy, hogy a megszokott hatékony, és stabil hatóanyag 

bejuttatás továbbra is biztosított.
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 gyógyszerek alkalmazása előtt kérjük, olvassa el a részletes alkalmazási előírásokat!
A alkalmazási előírásokat megtalálja az Országos Gyógyszerészeti- és Élelmezés- egészségügyi Intézet  (OGYÉI) honlapján: 

2019. április 1-től hatályos árak, térítési díjak: http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfurdo_ 
tamogatas/egeszsegugyi_vallalkozasoknak/pupha/Vegleges_PUPHA.html

Könnyen használható1

A mindennapi használatot 
megkönnyítő kialakítás 

Továbbfejlesztett 
dózisjelző

!

MÉG TÖBB ELŐNNYEL

A jól ismert 
gyógyszerpára
Könnyű belélegezni, 
erőfeszítés nélkül lejut 
a kislégutakba3-8

TERMÉKCSALÁD
valamennyi tagja 

újratölthető2,9,10

       Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi 
szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást.
Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnek (OGYÉI) a www.ogyei.gov.hu honlapon található online mellékhatás-be-
jelentő felületen keresztül, illetve a honlapról letölthető mellékhatás-bejelentő lapon jelenthet, vagy bármilyen nem-kívánatos eseményt 
elküldhet a Boehringer Ingelheim International GmbH magyarországi elérhetőségére: pv_local_hungary@boehringer-ingelheim.com
Kérjük, segítse munkánkat azáltal, hogy mellékhatás-bejelentését csak egy helyre juttatja el, vagy az OGYÉI-nak, vagy 
a Boehringer Ingelheim International GmbH felé.
Irodalom: 

  

  

 

. Lezárva: 2019. 
Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co. KG Magyarországi Fióktelepe,
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.
Tel: +36 1 299 8900, Fax: +36 1 299 8901 | www.boehringer-ingelheim.hu
Gyógyszereinkkel  kapcsolatos további kérdéseivel keressen minket a következő e-mail címen: 
medinfo.hu@boehringer-ingelheim.com
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ovatunkban az MTA Nyelvtudományi In-

tézetében működő nyelvi tanácsadó szol-

gálathoz érkezett, orvosi nyelvvel és he- 

lyesírással kapcsolatos kérdésekből és az 

ezekre adott nyelvi tanácsadói válaszokból 

válogatunk. Levélírónk azt szerette volna megtudni, 

hogy a házi + por alakulatot egybe vagy külön kell-e 

írni. Mint írja, azért is szükséges állást foglalni ebben 

a kérdésben, mert ez a további származékok helyes-

írását is befolyásolja (például újabb összetételi utótag 

kapcsolása: házi + por + atka). 

Egyértelmű állásfoglalást adni sajnos több szempont-

ból is nehézkes. Egyrészt azért, mert a házi szóval alko-

tott összetételek, szerkezetek írásmódja nem csupán 

a szaknyelvben, hanem a köznyelvben is problémás. 

A házi szófaja melléknév, és jellegzetesen főnévi alap-

taghoz járul, minőségjelzői bővítményként – miként 

a kérdezett példában is (házi por). A házi-val alkotott 

minőségjelzős szerkezetek alapvető írásmódja a külön-

írás (ahogy általában a minőségjelzős szerkezeteké). 

A szerkezetek két okból válhatnak összetétellé: vagy 

mert jelentésváltozás történik, vagy pusztán a kiala-

kult írásszokás, hagyomány miatt. Jelentésváltozásról 

akkor beszélünk, ha a minőségjelzős szószerkezet egé-

sze mást jelent, mint az előtag és az utótag külön-kü-

lön. Jó példa erre a házi kenyér ~ házikenyér kettőssége, 

ahol a különírt alakulat jelentése ’házi sütésű kenyér’, 

míg az egybeírté ’házias recept alapján készülő kenyér-

fajta’, vagyis utóbbi esetben a kenyér akár pékségben 

is készülhetett.

A házi melléknévvel alkotott összetételek jelentős ré-

sze azonban nem jelentésváltozás miatt, hanem pusz-

tán a hagyomány okán írandó egybe. Arról van tehát 

szó, hogy a minőségjelzős szószerkezetek és összeté-

telek között nem húzható éles határ, éppen a sok ha-

gyományos, azaz kivételes írásmódú minőségjelzős 

összetétel miatt. Az Osiris Helyesírás (Laczkó–Mártonfi 

2004) a házi szótári bokrában az alábbi példákat hoz-

za: házi dolgozat, házi egér, házi feladat, házi olvasmány, 

házi tücsök, házi macska, házi veréb, de: házibajnokság, 

házibuli, házikenyér ’kenyérfajta’, házikolbász ’kolbász-

fajta’, háziorvos, házilégy. Olykor a kétféle írásmód 

közti jelentéskülönbség nem teljesen egyértelmű, vö. 

házimunka ’háztartási munka’, de: házi munka ’otthon 

vagy a ház körül végzett munka’. Az utóbbi azonban 

akár házimunka is lehet, mert – mint ahogy egyik le-

A házi melléknévvel alkotott 
minőségjelzős alárendelések

HELYESÍRÁSÁRÓL
Dr. Ludányi Zsófia 

Eszterházy Károly Egyetem, Magyar Nyelvészeti Tanszék, Eger 

MTA Nyelvtudományi Intézet, Budapest

R
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vélírónk megjegyzi – a fűnyírást a ház körül végzi, de ő 

azt a házimunka egyik fajtájának tekinti. A Magyar he-

lyesírási szótár (2017) némileg módosítja a definíciót: a 

házimunka jelentése ugyanúgy ’háztartási munka’, míg 

a házi munkáé ’otthon végzett munka’.

Visszatérve a levélíró kérdésére: úgy tűnik, a házi por az 

írásgyakorlatában gyakran fordul elő egybeírt alakban: 

házipor, ezt azonban szótári kodifikációval nem tudjuk 

megerősíteni. A több mint egymilliárd szövegszót tar-

talmazó reprezentatív adatbázis (korpusz), a Magyar 

nemzeti szövegtár 46 találatot ad az egybeírt házipor 

alakra, míg a különírtra csak 21-et, vagyis az egybeírt 

változatok mennyisége több mint a duplája a különír-

takénak. A találatok többnyire sajtónyelvi és fórumbeli 

szövegekből származnak. Tudományos szövegekben 

az egybeírt formára nincs találat, míg a különírtra igen 

(6 darab); ez ellentmond annak a feltételezésünknek, 

hogy – allergológiai szakszóként, fajtanévként – a 

szakmai írásgyakorlat az egybeírás felé hajlik. Megnéz-

ve ugyanakkor az Amega folyóirat eddigi számait, több 

cikkben találtam meg a háziport egybeírt formában 

(pl. Magyar 2015: 14; Rakar 2016: 29), a különírt alakra 

nem találtam adatot, eszerint mégis úgy tűnik, hogy a 

szakmai írásszokás az egybeírást részesíti előnyben.

A kérdéses alakulatnak tehát nincs kodifikált (szótár-

ban rögzített) írásmódja. Még az Orvosi helyesírási 

szótárban sem található meg, csak egy származéka, 

a házipor-allergia. Ez azonban nem ad iránymutatást 

arra nézve, hogy az alapalak, a házi por egybe- vagy 

különírandó-e. Ha abból indulunk ki, hogy külön kell 

írni, akkor az akadémiai helyesírási szabályzat 141. b) 

pontja alapján (ezt a korábbi szabályzat második moz-

gószabálynak nevezte) az eredetileg különírt szerkeze-

tet (házi por) alkalmilag egybeírjuk, és az utótagot kö-

tőjellel kapcsoljuk: házipor-allergia. Ha azonban abból 

indulunk ki, hogy az alapalakot egybeírjuk (házipor), 

és ahhoz kapcsoljuk az allergia utótagot, akkor pedig 

hatnál több szótagból álló többszörös (háromtagú) 

összetételt kapunk, amelyet a szabályzat 139. pontja, 

a szótagszámlálás szabálya miatt kötőjellel tagolunk 

a fő összetételi határon. Így szintén a házipor-allergia 

írásmódot kapjuk, amely formailag megegyezik az 

előzővel, csak más szabályt alkalmaztunk. Így tehát az 

Orvosi helyesírási szótárban rögzített házipor-allergia 

címszó írásmódjából nem következtethetünk az alap-

alak írásmódjára. (További alakulatok ebből a szótár-

ból a házi melléknévvel: házi cukoratka, házi egér, házi 

gyógyszertár, házi légy, házi méh. Egybeírt alakra nem 

találunk példát.)

A házi + por + atka írásmódja azonban valóban más-

ként alakul attól függően, hogy a kiinduló alakulatot 

egybe- vagy különírjuk. Ha egybe (házipor), akkor az 

atka utótagot hozzákapcsolva többszörös (háromta-

gú) összetételt kapunk, amely hatnál kevesebb (öt) szó-

tagból áll, ezért egybeírjuk: háziporatka. Ha azonban a 

házi por írásmódból indulunk ki, akkor az atka utótag 

kapcsolásakor a 141. b) pontot alkalmazzuk, tehát házi-

por-atka lesz az írásmód. (A normatív helyesírási szótá-

rak csak a poratka címszót tartalmazzák.)

Az Amega korábbi számaiban megjelent cikkek követ-

kezetesen a háziporatka írásmódot alkalmazzák, ami 

megerősíti azt a feltevést, hogy a háziport a szakmai 

nyelvhasználatban a kialakult szokás miatt egybeír-

ják, összetett szónak tekintik. Az egybeírási tendenciát 

erősítik a korpuszadatok is. Az egybeírt házipor, illetve 

háziporatka tehát elfogadható írásmód, különösen szak-

szövegekben. Mivel azonban ezt szótári kodifikációval 

(még?) nem tudjuk megerősíteni, általános (köznyelvi) 

szövegekben a különírás is megfelelő: házi por. 
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A következőkben a szüléssel kapcsolatos kultúr- és 

orvostörténeti, valamint népi gyógyítással foglalkozó 

írásokból válogattam.

A SZÜLÉSSEL KAPCSOLATOS HIEDELMEK ÉS  

MáGIKUS SEGÍTŐ CSELEKVÉSEK 

A rómaiak számos istenhez fordulhattak a gyermek-

várás és a szülés terén. A főszerepet Juno Lucina ját-

szotta, aki a szülésnek és a gyermek fejlődésének min-

den vonatkozását irányította. Számos istent tartottak  

a szülés isteneinek (összefoglaló nevük adi nixi):  

a legismertebbek Diespiter és Postverta.  

Oltáruk a Mars mezőn (Campus Martius) volt. 

A felsőbb hatalmak védelmező erejére minden korban 

szükség volt. A nehéz vagy komplikált szülést termé-

szetfeletti eredetű gonosz hatásnak tartották. Úgy 

gondolták, hogy a tisztátalannak, védtelennek tartott 

anya és csecsemő vonzza az ártó hatalmak beavatko-

zását. Ezért a legkülönbözőbb módokon igyekeztek 

ezeket távol tartani, illetve próbálták megakadályozni, 

hogy a vajúdásról tudomást szerezzenek. Sok helyen 

bezárták az ajtót, ablakot, vagy tiltották, hogy az asz-

szony kiabáljon, jajgasson. Nagy szerepet kaptak  

a különböző gonoszt távoltartó szerek, eljárások.  

A néphit szerint még a 19–20. században is tanácsos 

volt fokhagymát, tömjént, imádságoskönyvet tenni  

a szülőágyba, kést, villát szúrni a földbe az ágy alatt.

ORVOSTÖRTÉNETI
SZEMELVÉNYEK

Dr. Berta Gyula

Apponyi Magánklinika, Kaposvár

SZÜLÉS

Guggolva szülést ábrázoló prekolumbiánus szobor

A bába megmutatja az újszülött gyermeket az anyának  
(középkori kódex iniciáléja)
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mennie a szülés összes stádiumán. 

Az Észak-Pakisztánban honos 

kalas törzsben az anyák szintén a 

családjuktól távol szülnek, de más 

okból: kultúrájuk szerint a vajúdó 

nő tisztátalan. Az anyák ezért egy 

külön, számukra épített helyen 

adnak életet gyermekeiknek, amit 

basleninek hívnak. Az apáknak 

távol kell maradniuk a szüléshez 

kapcsolódó nedvektől, nehogy 

beszennyezzék magukat. Még más 

nők sem lehetnek ott, kivéve a havi 

vérzésük alatt állókat, hiszen ők is 

tisztátalanok abban az időszakban, 

ezért a szülő nőkkel együtt tartóz-

kodhatnak a számukra kijelölt épü-

letben. Az etnográfusok említést 

tesznek olyan afrikai törzsről, ahol 

a férjet a szülés megindulásakor 

az eseménytől távolabb, egysze-

mélyes épületbe „száműzik”, ahol 

kitartóan jajgatnia kell az éppen 

szülő felesége helyett. Csak akkor 

hagyhatja abba, mikor az újszülöt-

tet megmutatják neki. 

Az ókortól követhető az a népi 

gondolkodásmód, miszerint a férj 

hozta ilyen állapotba a feleségét, 

ő az, akinek segítségével az meg-

Az asszonyt meglocsolták szentelt-

vízzel, volt ahol az olvasót is a nya-

kába akasztották. Erdélyben szokás 

volt, hogy nehéz szüléskor a férjjel 

meghúzatták a harangot. általáno-

san ismert hiedelem volt, hogy a 

szülőágyba a férj egy ruhadarabját 

kellett tenni az ártó szellemek meg-

tévesztésére. Kínában, ha egy pár 

összeházasodott, a férjnek nem-

csak a küszöbön kellett átemelni 

az új asszonyt, hanem égő szénen 

is. Ezzel biztosították, hogy később 

problémamentes legyen a szülése. 

A várandós asszony nem feküdhe-

tett deformált matracon, hogy a 

gyerek ne legyen torzszülött.

A VAJÚDáS

Nigéria egyes helyein a nőknek 

egyedül kell szülniük. A bábák és 

más segítők a szülés után érkeznek, 

de az anyának egyedül kell végig-

szabadulhat a szenvedéstől. álta-

lános szokás volt, hogy a férfinak 

háromszor keresztül kellett lépnie 

nehezen szülő feleségén – a múlt 

századok forrásai szerint meztele-

nül. Már a férfi puszta jelenlétének 

is jó hatást tulajdonított a néphit 

(eszerint az apás szülés nem a mo-

dern kor vívmánya), másutt rossz 

ómennek számított az apa jelen-

léte. Ez esetben a férjet valamely 

ruhadarabja is helyettesíthette, 

például a gatyájára állították rá a 

nehezen vajúdót. Ha jelen volt, 

úgy vélték: csökken az asszony 

fájdalma, miközben üti a férjét. Sok 

helyen a férj feladata volt az újszü-

lött „kirázása” az anyából. 

A vajúdás megkönnyítése céljából 

Magyarországon még a két világ-

háború között is általánosan elter-

jedt volt a gőzölés, füstölés vagy a 

meleg ülőfürdő alkalmazása. 

SZÜLÉSI PóZOK

általánosan elfogadott, hogy a 

vertikális testhelyzet megkönnyíti, 

meggyorsítja a szülés folyamatát. 

A korábbi századokban – elsősor-

ban a szegény néposztályokban 

A basleni, ahol az észak-pakisztáni kales törzs asszonyai szülnek
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illetve a hivatásos bábaképzés 

bevezetéséhez kötik. Maliciózu-

sabb vélemények szerint a szülést 

ellátó egészségügyiek kényelmét 

szolgálja, a szülőasszony számára 

hátrányosabb. Nem véletlen, hogy 

a szülőágyat sok helyen nyomor-

gató, illetve sanyargató ágynak 

nevezi a népnyelv. Mind híveinek, 

mind ellenzőinek nyomós érvei 

vannak. Manapság egyre gyako-

ribbak az alternatív szülési módok, 

a kórházak felkészülnek erre. Eze-

ken a helyeken gyakori a járkálás, 

térdelés, guggolás, a szülőszékben 

történő elhelyezkedés, valamint a 

vízben szülés.

FáJDALOMCSILLAPÍTáS 

SZÜLÉS KÖZBEN

A népi gyógyászatban a fájdalmak 

enyhítésére különböző főzeteket, 

oldatokat, sőt, nem ritkán pálinkát 

vagy bort adtak a vajúdó asszony-

nak. Az erős, görcsös fájdalmak 

enyhítésére meleg borogatást 

tettek a nő hasára, és gyakori volt, 

hogy a bába az asszony hátát, 

keresztcsontját kenegette, masszí-

– gyakori volt a földön szülés, 

régebben a csupasz szalmán, ké-

sőbb már egy leterített, másra már 

nem használatos terítőn. A másik 

gyakori módja volt a szülésnek az 

ülve szülés. Ilyenkor a szülőasz-

szony a széttárt combjaival egy 

félkörös vagy négyszögletes ülésű 

kisszékre ült, lábát felpolcolta, a 

segédkező asszonyok hátulról tá-

mogatták őt, míg a bába eléje tér-

delve várta az újszülöttet. Nehéz 

szülés esetén még az is előfordult, 

hogy a férj ölébe ültették az asz-

szonyt, hogy segítsen a feleségé-

nek a kitolási szakaszban. Vannak 

adatok térdeplő, guggoló vagy 

álló helyzetben történő szülésre 

is. Az első esetben a szülő nő előre 

hajolva valamiben megkapaszko-

dott, a bába mögötte térdelve vár-

ta a gyermeket. Állva szülés ese-

tében a vajúdó nő az ágy végébe 

vagy az ajtófélfába kapaszkodott, 

esetleg asszonytársai támogatták. 

A szülőszékben való szülés az 

ókortól ismert. Felső-Egyiptomban 

a XII. dinasztia idejéből származó 

széket találtak, amit Abidosz kor-

mányzójának felesége, Arnesszent 

számára építettek. A hieroglifákkal 

díszített szülőszéket téglából ké-

szítették, a 42 × 17 cm nagyságú al-

kalmatosság a középen lyukas volt. 

A kora középkortól gyakori volt a 

szülőszék használata. Magyaror-

szági adatok is vannak a szülőszék 

használatára. Az Ormánságban 

a félkörös lapú gyalogszék neve 

„fijazó szék” volt. (Országszerte a 

juhok és sertések szülését ellésnek, 

vagy fiazásnak mondják, az ezzel 

kapcsolatos segítés a fiaztatás). A 

függőleges szülést lehetővé tevő 

szülőszék esetén a nők a tágulási 

szakasz alatt nincsenek ágyhoz 

kötve, időnként felállhatnak, jobb 

az anya közérzete, ritkább, de erő-

teljesebb a méhtevékenység, és a 

gravitáció segíti a magzat világra 

jöttét. A háton fekve szülés alig 

200 éve terjedt el, és – elsősorban 

a 20. századtól – az orvosok egyre 

növekvő szülészeti tevékenysége, 

„Fijazó szék” 

Labartu, a szüléskor ártó démon 
(asszír bronztábla)
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rozta. Japánban a legutóbbi időkig 

szinte tilos volt a szülési fájdalma-

kat csillapítani. Ez a szokás szoros 

összefüggésben áll a buddhista, 

szenvedésre irányuló felfogással: a 

japánok a szülés fájdalmait próba-

tételként fogják fel, melyet a nő-

nek felül kell múlnia ahhoz, hogy 

fel tudjon készülni a nehéz anyai 

szerep vállalására. Angliában még 

mindig elég gyakori szülés közben 

a kéjgáz használata. Az eljárásnak 

közel 150 éves hagyománya van. A 

nitrogénoxidul és oxigén keveré-

kéből álló gáz hatására rövid ideig 

(a fájdalmas méhösszehúzódások 

alatt) bódult állapotba kerül a szü-

lőnő. Magyarországon helyenként 

manapság is használatos, a tapasz-

talatok (az internetes fórumok sze-

rint) nagyon eltérők, mondhatni 

szélsőségesek. 

A MÉHLEPÉNyRŐL

A méhlepény számos mágikus 

cselekedet eszközéül szolgált: 

bedörzsölték vele az anya arcát, 

hogy elmúljanak a májfoltjai vagy 

a csecsemőt az anyajegyei ellen. A 

méhlepényt általában elásták, pél-

dául egy gyümölcsfa tövébe, így 

biztosítva annak termékenységét, 

vagy egy nehezen hozzáférhető 

helyre, hogy ne lehessen az anyát 

vagy az újszülöttet megrontani 

vele. Bali szigetén a hiedelem sze-

rint a placentának saját szelleme 

vagy lelke van, és ez védi meg a 

gyermeket a későbbiekben, akár 

egy védőangyal. A szülők éppen 

ezért egy különleges temetőben 

temetik el a méhlepényt szülés 

után. A placenta elfogyasztását 

különösen a kínai, jamaicai és indi-

ai orvoslás egyes ágazatai ajánlják, 

de a placentaevés világszerte elter-

jedt. A szokást az a meggyőződés 

táplálja, hogy a méhlepény létfon-

tosságú hormonokat és tápláló 

anyagokat tartalmaz, amelyekre 

az anyának szüksége van: oldják a 

stresszt, megelőzik a szülés utáni 

depressziót. A módszernek vannak 

ellenzői: szerintük bármilyen kívá-

natos receptek szerint készítik is el, 

éppen az értékes hormonok sem-

misülnek meg, nyersen fogyasztva 

viszont a fertőzés veszélye felülírja 

a várható előnyöket. 

SZÜLÉS UTáN

Szülés után rendbe tették az 

ágyat, és köré erre a célra készült 

szúnyoghálót, cifra lepedőt tet-

tek (Boldogasszony ágya). Ennek 

fontos rontáselhárító szerepet 

tulajdonítottak, hiszen mind az 

anya, mind az újszülött ki volt téve 

az ártó hatalmaknak. Más eszkö-

zökkel is igyekeztek a gonoszt 

távol tartani, például sót, kenyeret, 

fokhagymát, kakukkfüvet kötöttek 

a lepedő sarkába, tűt fűztek a vá-

szonba. Katolikusoknál általános 

szokás volt, hogy imádságosköny-

vet, tömjént, olvasót tettek az 

ágyba, illetve szentelt vízzel meg-

hintették azt.

NyILVáNOS SZÜLÉS  

A KIRáLyI UDVARBAN

A királyi utódok születését mindig 

nagy figyelem övezte. A 16-18. 

században a vajúdást és a szülés 

folyamatát a főrangúakból és az 

udvartartásból összegyűlt nézőkö-

zönség szemlélte végig. A „szurko-

lók” részben rangjuknak járó elő-

jognak tekintették ezt, de a nyilvá-

nosság fő oka az volt, hogy legyen 

sok tanú, akik igazolni tudják az 

újszülött nemét, életképességét. 

Nem volt ritka ugyanis korábban, 

hogy a trónutódlás érdekében 

titokban az újszülött lányt fiúra, 

vagy a halott magzatot élőre cse-

rélték. Abban a korban háromból 

csupán egy gyermek érte meg az 

egyéves kort, ami a királynék(?) 

felelősségét érthetően fokozta. Ha 

fiúgyermeknek adtak életet, csak 

rövid ideig áraszthatták el anyai 

Szülés  
az ókori  
Rómában
(elefántcsont 
faragvány)
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1778-ban, Ver-

sailles-ban Mária 

Antónia (Marie 

Antoinette), egy-

kori magyar ural-

kodónőnk, Mária 

Terézia lánya tar-

totta izgalomban 

a francia udvart, 

sőt az egész 

országot, első 

gyermekének 

születését várva. 

Bár édesanyja 

osztrák terüle-

teken eltörölte a 

nyilvános szülés 

ceremóniáját, 

Mária Antónia a 

merev, protokoll irányította francia 

udvarban ezt nem tudta megten-

ni. Próbálkozása, hogy a vajúdás 

kezdetén a külső ajtókat bezáratta 

az összegyűltek előtt, nem sikerült, 

mert mikor a bábáknak csengetett, 

azokkal együtt a várakozók is el-

árasztották a szülőszobát. A 12 órás 

vajúdás után megszületett csecse-

mő ráadásul lány lett. A jelenlévők 

elégedetlensége, a meleg és a le-

vegőtlenség miatt az anya elájult.

Az angol királyi feleségek számá-

ra igyekeztek megkönnyíteni a 

szülés okozta nehézségeket, ami 

Margaret Beaufortnak, VII. Henrik 

édesanyjának köszönhető. Mar-

garet óriási fájdalmak közt hozta 

világra gyermekét 14 éves korában 

(a rózsák háborújának időszaka, 

1455–1485). Mentálisan és fizikai-

lag is komolyan megviselte a szü-

lés, ennek hatására foglalta írásba 

a protokollt, mely a továbbiakban 

meghatározta az unokák születé-

sének menetét, középpontba állít-

va a vajúdó anya kényelmét. 

szeretetükkel, hiszen a gyermeket 

korán elvették, hogy felkészítsék 

az utódlásra.

1661. november 1-jén XIV. Lajos 

francia király felesége, a spanyol 

származású Mária Terézia (lásd a 

fenti képen) vajúdásának kezdetén 

az udvari elit beözönlött a szülés 

helyszínére. Az etikett teljes mér-

tékben figyelmen kívül hagyta az 

anya szemérmét és kívánságát. A 

tömeg csak fokozta a királyné fé-

lelmét és szenvedését a procedúra 

alatt. A fájdalom és a publikum mel-

lett egyéb gond is nehezedett Má-

ria Teréziára. A család és az ország 

azt várta el, hogy fiúgyermeket 

hozzon világra, a Bourbon-dinasz-

tia trónörökösét. Az elvárás telje-

sült, amit az udvaroncok a hagyo-

mányoknak megfelelően jeleztek: 

kalapjaikat a levegőbe hajították, az 

uralkodó pedig az ablakon kikiáltva 

tájékoztatta az izgatott tömeget. 

Amennyiben leánygyermek szü-

letett, a jelenlevők keresztbe font 

karjaikkal jelezték a rossz hírt. 

A dokumentumban kitért a hely-

színre, a szoba berendezésére, 

díszeire és a fényekre. A személy-

zetnek kellett minden szükséges 

kellékkel és feltétellel ellátni a 

lakosztályt, ahol a szülésben elfá-

radt anya 40 napra nyugalomban 

visszavonulhat, amíg az udvar 

imádkozik érte. 

A 17. század egyik legvitatottabb 

angliai szülése 1688-ban volt, ami-

kor II. Jakab angol király felesége 

életet adott gyermeküknek. Az 

asszonynál 6 hónapos terhesen 

indult be a szülés. A király a legali-

tás biztonsága és a dokumentáció 

érdekében bevett szokás szerint 

tanúkat kért fel, köztük Hugh 

Chamberlent, a kor ismert nő-

gyógyászát (a szülészeti fogót fel-

találó Chamberlen család tagját), 

hogy segítse világra a csecsemőt, 

ám ő elkésett. Annak ellenére, 

hogy nem volt részese az ese-

ménynek, tanúsította, hogy nem 

történt halálozásból vagy nemi 

okokból fakadó gyermekcsere, 

azonban az uralkodó első házassá-

gából született lányai örökségüket 

féltve és kihasználva ezt a bizony-

talanságot, elterjesztették, hogy a 

csecsemő fattyú, ami még abban 

az évben hozzájárult a királycse-

réhez vezető forradalomhoz. A 

tradíciók őrzése ugyan nem veszik 

el az uralkodóházak tudatából, ám 

lassan kezdenek reális keretek közé 

szorulni, egészen az idei, 2019-es 

évben a nyilvánosság kizárásával 

lezajló Meghan Markle-szülésig. 

FORRáSOK

A Google és a Wikipedia  

megfelelő címszavai

Múlt-kor történelmi folyóirat  

online kiadása (2019. április)



Saccharomyces boulardii alapú speciális 

– gyógyá szati célra szánt - tápszer

Az Espghan* a Saccharomyces boulardii-t ajánlja 

Clostridium diffi  cile által kiváltott hasmenés kezelésére

* ESPGHAN - European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition

MIKOR JAVASOLJUK ?

GYOMOR -  ÉS BÉLRENDSZERI FERTŐZÉS ESETÉN

1. Lebontja a kórokozók toxinjait.

2. Gátolja a baktériumok növekedését és 

megtapadását, megőrzi a sejtek közötti 

szoros illeszkedést (tight junctions).

3. Pozitívan befolyásolja a rövidszénláncú 

zsírsavak képződését, mely kedvezően 

hat a vastagbél normál működésére, 

és a bélhámsejtek elsődleges tápanyaga.

4. Poliaminokat szabadít fel, melyek segítik 

az enterociták érését.

5. Növeli a diszaharidáz szintet, ami segíti 

pl. a laktóz lebontását.

6. Megnöveli a szekretoros IgA szintet 

a bélben, amely támogatja a Clostridium 

diffi  cile elleni immunválaszt.

7. Csökkenti a gyulladásos citokinek 

szintézisét, mérsékli a gyulladásos 

folyamatot.

FELHASZNÁLT IRODALOM:

McFarland LV. Systematic review and meta-analysis of Saccharomyces 

boulardii in adult patients. World J. Gastroenterol. 2010; 16: 2202–22

Szajewska H, Canani RB, Guarino A, Hojsak I, Indrio F, Kolacek S, Orel 

R, Shamir R, Vandenplas Y, van Goudoever JB, Weizman Z; ESPGHAN 

Working Group for ProbioticsPrebiotics. Probiotics for the Prevention 

of Antibiotic-Associated Diarrhea in Children. J Pediatr Gastroenterol 

Nutr. 2016 Mar;62(3):495-506 

www.solutix.hu   www.protexin.hu
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ÉDES ÉLET – CUKROK ÉS INTOLERANCIÁK (12. oldal)

 1. Mekkora a laktóz édesíz-érzete azon a skálán, ahol a szacharózé 100? 
  a. 84    
  b. 55 
  c. 28 
  d. 16

2. Melyik nem természetes édesítőszer? 
  a. xilit 
  b. szacharin 
  c. eritrit 
  d. sztívia

3. Melyik cukorhelyettesítő szer lehet halálos a kutyák számára?  
  a. xilit 
  b. szacharin 
  c. eritrit

4. Melyik egyenlet nem igaz? 
  a. glukóz + fruktóz = szacharóz 
  b. glukóz + galaktóz = laktóz 
  c. dextróz = glukóz 
  d. fruktóz + szacharóz = maltóz

FIX HÁRMAS KOMBINÁCIÓS SPRAY (26. oldal)

5. Mekkora a BDP/formoterol/glikopirrónium  
 fix hármas kombináció finom részecske frakciója? 
  a. 1,3 µm 
  b. 42% 
  c. 83%

6. Mekkora a BDP/formoterol/glikopirrónium  
 fix hármas kombináció átlagos részecskemérete? 
  a. 0,3 µm 
  b. 1,1 µm 
  c. 2,5 µm 
  d. 22%

7. Meddig lehet várni a belégzés megkezdése után 
 a Modulite® spray elsütésével a bejutó dózis  
 lényeges csökkenése nélkül? 
  a. legfeljebb 0,5 másodpercig 
  b. legfeljebb 1 másodpercig 
  c. közel 2 másodpercig 
  d.  több mint 5 másodpercig

INVAZÍV ALLERGÉN NÖVÉNYEK (20. oldal)

8. A száz legveszélyesebb invazív faj közül  
 melyik telepedett meg Magyarországon?  
  a. japán keserűfű 
  b. betyárkóró 
  c. kanadai aranyvessző

9. A száz legveszélyesebb invazív faj hány %-a  
 okoz pollenallergiát? 
  a. 80% 
  b. 40% 
  c. 20%

MEGÚJULT RESPIMAT® (30. oldal)

10. Az alábbiak közül melyik a megújult Respimat® új alkatrésze?  
  a. dózisszámláló 
  b. patronzár  
  c. patronszámláló címke 
  d. szájcsutora

11. Hány %-kal kisebb az új Respimat® ökológiai lábnyoma a régihez képest? 
  a. 38% 
  b. 71%  
  c. 94%

12. Mi a teendő a kiürült Respimat®-tal 2019 májusától kezdődően? 
  a. szelektív hulladékgyűjtőbe kell dobni 
  b. nem szabad kidobni, mert újratölthető lett 
  c. vissza kell vinni a patikába, mert betétdíjas lett

ORVOSTÖRTÉNETI SZEMELVÉNYEK (36. oldal)

13. Mi történik Bali szigetén a méhlepénnyel a szülés után?  
  a. az anya megeszi 
  b. az apa és a nagyapa közösen felszegezi a falra 
  c. eltemetik egy különleges temetőben

14. Mi a basleni?  
  a. az a szokás, amikor a meztelen férj háromszor átlépi  
   a nehezen szülő feleségét 
  b. az a hely, ahol a kalas törzs asszonyai szülnek 
  c. az a hangerő, amivel a szülés megindulásakor  
   az afrikai férfiak kitartóan jajgatnak a feleségük helyett



AMEGA
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TANFOLYAM

Az alábbiakban a 2019 első félévében zajló továbbképző tanfolyamunk harmadik kérdéssorát találja.  

A tanfolyamot a PTE OEC Szak- és Továbbképző Központja PTE ÁOK/2019.I./00022 számon 

20 kreditponttal akkreditálta. Kérjük, hogy a válaszkártyán tegyen X-et az Ön által helyesnek tartott 

válasz(ok)nak megfelelően, majd a válaszkártyát aláírva és lepecsételve 2019. július 18-ig küldje el 

a következő címre: Grandani Kft. – ATT Quiz – 7618 Pécs-18. Postafiók: 46. − Fax: 06-72-461-305

FIGYELEM: A tanfolyam regisztrációs díja félévente 7200 Ft.  

A regisztrációs díjat banki átutalással fizetheti a Grandani Kft. bankszámlájára (K&H Bank 10400779-

50526683-68901009), vagy elküldheti a bármelyik postahivatalban elérhető belföldi postautalványon 

(rózsaszín csekk). A címzett ebben az esetben: Grandani Kft., 7618 Pécs-18. Pf: 46.

Nem elektronikus úton történő jelentkezéshez jelentkezési lapot a 32. oldalon talál. 

Küldje be online (http://www.ameganet.hu/att-quiz/) vagy mobiltelefonon: 

AMEGA TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM – VÁLASZKÁRTYA – 2019/3.

   
Név: ................................................................................................................................. Orvosi bélyegző száma: ...........................

Cím (irányítószámmal): ........................................................................................................................................................................

E-mail: .............................................................................................................@..........................................................................................

Szakterület(ek): .........................................................................................................................................

Aláírás: .................................................................................................................................... Pecsét:

  A regisztrációs díjat (7 200 Ft) átutaltam a Grandani Kft.  

  bankszámlájára (K&H Bank 10400779-50526683-68901009) 

  A regisztrációs díjat belföldi postautalványon (rózsaszín csekken) fizettem be. 

  Az Amega Fórumra történt regisztrációval egyidejűleg regisztráltam erre a tanfolyamra is.

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

A             	  
B             	  
C             	  
D   	       	



1  A nazális szteroid készítmények közül a legtöbb kiváltott recept Mometason Sandoz volt Magyarországon, 2017. január és 2018. december közötti időszakban (NEAK gyógyszerforgalmi adatok, 
kiváltott receptszám, vizsgált időszak: 2017. január – 2018. december)

2  Mometason Sandoz alkalmazási előírás. www.ogyei.gov.hu

Sandoz Hungária Kft. • 1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47.
Tel.: 430-2890 • Fax: 430-2899 • www.sandoz.hu

Kizárólag egészségügyi szakembereknek szóló kommunikáció. Kérjük, ne tegyék a fogyasztók részére elérhetővé vagy láthatóvá! RMOM2160/01.19  •  A dokumentum lezárásának ideje: 2019. február 1.

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!
A hatályos alkalmazási előírás teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (www.ogyei.gov.hu/
gyogyszeradatbazis/) vagy az Európai Gyógyszerügynökség (www.ema.europa.eu) honlapokon.

Elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; Adatbázisok, nyilvántartások; Gyógyszer-adatbázis; Gyógyszer neve: Mometason Sandoz 50 mikrogramm/adag 
szuszpenziós orrspray; Keresés indítása ; , 

 
ikon vagy Kísérőiratok hiperlink.

Már bizonyított!
 No. 1. nazális szteroid1

  
Több mint 450000 kiváltott recept

az elmúlt 12 hónapban1

  Több mint 5 éve elérhetô Magyarországon1

  3 éves kortól adható allergiás rhinitisben2

   Közgyógyellátásra írható*

Árak* Közgyógyellátásra írható Bruttó fogyasztói ár Támogatás összege Térítési díj

Mometason Sandoz® 50 mikrogramm/adag szuszpenziós orrspray ✓ 1 559 Ft 363 Ft

Térítési díj

1 196 Ft

* A 2019. február 1-jétől érvényes árak alapján. 
Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon található információkat! Elérési útvonal: http://www.neak.gov.hu; 
szakmának; gyógyszer/gyse/gyógyfürdő; egészségügyi szakembereknek; publikus gyógyszertörzs; végleges; Publikus gyógyszertörzs – lakossági 
tájékoztató.

50 mikrogramm/adag szuszpenziós orrspray

MOMETASON SANDOZ
®



… a teljesség
igényével

extra nom 
 x hármas 
kombináció1Új

CHIESI HUNGARY KFT. 
1138 Budapest, Dunavirág utca 2. 4. emelet  •  Tel.: +36 1 429 1060  •  Fax: +36 1 429 1064  •  www.chiesi.hu 
Lezárás dátuma: 2019.03.21.,  Belső azonosító kód: T.H.2019.03.21.

Trimbow 87 mikrogramm/5 mikrogramm/9 mikrogramm túlnyomásos inhalációs oldat (87 mikrogramm beklometazon-dipropionát, 5 
mikrogramm formoterol-fumarát-dihidrát és 9 mikrogramm glikopirrónium (11 mikrogramm glikopirrónium-bromid formájában).

Bővebb információért kérjük, olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!
A hatályos alkalmazási előírás szövegét megtalálja az Európai Gyógyszerügynökség honlapján (https://www.ema.europa.eu/en): Medicines 
fülre kattintva a Search mezőbe beírva a Trimbow-t és a megnyíló linkre tovább kattintva a Product Information fülön az Available languages 
legördülő listából a Hungarian-re kattintva, 
illetve a https://www.ema.europa.eu/documents/product-information/trimbow-epar-product-information_hu.pdf linken..
A gyógyszer alkalmazásával kapcsolatos további információkért forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának helyi képviseletéhez.
Az aktuális árak 2019.02.01-től érvényesek. Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu oldalon  található információkat: 
http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyszer_segedeszkoz_gyogyfurdo_tamogatas/egeszsegugyi_vallalkoza soknak/pu-
pha/Vegleges_PUPHA.html

Irodalom:
1. Trimbow 87 mikrogramm/5 mikrogramm/9 mikrogramm túlnyomásos inhalációs oldat alkalmazási előirat (A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2019. január 23.)

A Chiesi Hungary Kft. nem vállal felelősséget a jelen anyag illetéktelen felhasználásáért.

Kiszerelés
Bruttó 

fogyasztói ár
Támogatás Térítési díj

Napi terápiás 
költség

EÜ 90
Közgyógy 

keretre 
adható-e?

Trimbow®

87 mikrogramm/5 mikrogramm/9 mikro-
gramm túlnyomásos inhalációs oldat

180 adag 26 285 Ft 23 657 Ft 2628 Ft 584,11 Ft 3/b IGEN

ÚJ LEHETŐSÉG
COPD�S
BETEGEINK
KEZELÉSÉBEN!
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